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įAS
JOS PRIĖMIMAS NEIŠVENGIAMAS
Tokia opinija jau sudarinėjama dėl kom Kinijos; 
Priešingi tam jau aliarmuoja artėjantį pavojų

Nes sumokėsime brangią kainą, kad užtikrintume laisvės likimą
Prezidento Kennedy inaugu

racija sausio 20 praėjo Įspū
dingai. Jo inauguracinė kalba 
sukėlė pasigėrėjimo. Ji žaidė 
lanksčia, elegantiška forma. Jos 
turinys buvo taikingas visom 
tautom, siūlė pasitarimus komu
nistam, žadėjo paramą atsili 
kusiem kraštam, ragino ameri
kiečius aukotis valstybės reika
lam. Tarp tų pakilių labai ati
traukta forma pareikštų minčių 
verta pasilaikyti atminime kai 
kuriuos pareiškimus, kurie ga
li turėti programinės reikšmės. 
ATĖJO NAUJA GENERACIJA, 
BET IŠPAŽĮSTANTI PIRMATA- 
KŲ TIKĖJIMĄ:

• “Pasaulis dabar kitoks. Nes 
žmogus savo mirtingose ranko
se laiko jėgą pašalinti visokiom 
skurdo formom ar pašalinti vi
sokiom žmogaus gyvavimo for
mom. Tačiau tebėra tas pats re
voliucinis tikėjimas, dėl kurio 
kovojo mūsų pirmatakai, tapęs 
aktualus visame pasaulyje'— ti
kėjimas. kad žmogaus teisės ky
la ne iš valstybės dosnumo, 
bet iš Dievo rankos".

JĮ vykdyti perima nauja A- 
merikos generacija — “gimu
si šiame amžiuje, užgrūdinta ka
ro. sudrausminta šaltos ir kar
čios taikos, pasididžiuojanti sa
vo pirmatakų paveldėjimu ir ne 
pasiryžusi būti liudininku ar 
leisti, kad pamažu sunyktų tos 
žmogaus teisės, kurias ši tau
ta visada vykdė ir kurias mes 
vykdome dabar".

"Tegul kiekviena tauta žino, 
vis tiek, ar ji mum linki gera 
ar pikta, kad mes sumokėsime 
bet kurią kainą, prisiimsime bet 
kurią naštą, sutiksime bet kuri 
sunkumą, paremsime bet kurį 
draugą ar pasipriešinsime bet 
kuriam nedraugui, kad užtikrin
tume laisvės išlikimą ir jos kles
tėjimą".
DĖL NAUJŲ VALSTYBIŲ IR 
KOLONIALIZMO:

Pažymėjęs ryšius su sąjungi
ninkais, labiau sustojo ties nau
jom valstybėm:

Kennedy inauguracijos kalboje dėmesio vertos progr. mintys
Tom naujom valstybėm, ku

rias mes sveikiname laisvėje, 
mes linkime, kad viena kolonia- 
linė kontrolės forma nebūtų pa
keista daug didesne geležine ti-

simins, jog praeity tos. kurios 
beprotiškai tikėjosi būti galin
gos, jodamos ant tigro nuga-

ronija. Mes ne visada lauksime, 
kad jos paremtų mūsų kiekvie
ną pažiūrą. Bet mes visada tu
rėsime vilties, kad jos griežtai ros, neišvengiamai baigė, atsi- 
parems savopačių laisvę ir pri-

PRZIDENTAS KENNEDY jau posėdžiavo su valstybės sekretorium 
Rusk dėl atsakymo Chruščiovui ir kt. užsienio reikalu.

durdamos jo viduriuose.
DĖL ATSILIKUSIŲ:
Atsilikusiem žadėjo padėti nu

galėti skurdą— ‘ ne dėl to. kad 
komunistai taip daro, bet dėl to. 
kad 
voji 
tiem 
šai.

■■ /

Ižai pasiūlymus ginklu kontrolei 
ir inspe cciįai — ir tegul ab- 
sciiutine galybę kitom tautom 
sunaikinti atiduoda i absoliutinę 
vis:: t-j‘u kontrole".
DĖL PAVERGTŲJŲ, TIK TIEK:

Tegul abidvi pusės jungiasi 
rūpestyje visuose pasaulio kam- 
p.:cse vykdyti Izaijo Įsakymą: 
‘nuimti sunkų jungą ... ir pa
leisti p-įspaustuosius į laisvę’ ".

Senato komisija klausinėjo 
naujus užsienio politikos vado
vus, kaip jie žiūri Į kom. Ki
nijos pripažinimą ir priėmimą 
i Jungt. Tautas. Buvo galima 
nustebti atsakymais: visi pa
sisakė prieš kom. Kinijos pri
pažinimą ir priėmimą dabarti
nėm sąlygom. Taip pasisakė 
net A. Stevensonas ir Ch. Bavv- 
les. kurie iš ankstesnių pareiš
kimu buvo žinomi esą palan
kūs raudonajai Kinijai. Steven
sonas tik Įspėjo, kad Amerika 
susilauks vis daugiau pasiprie
šinimo. ir kom. Kinijos priė
mimas bus neišvengiamas. O 
Bovvles pridėjo: jei kom. Ki
nija bus pi iimta. tai Amerika 
neturi išeiti jokiu būdu iš J. 
Tautų.

Kaip tuos pareigūnų pareis 
kimus reikia suprasti — jų 
santūrumą, o iš kitos pusės i- 
spėjimą. kad tai vis tiek neiš
vengiama?

Jie santūrūs, nes dabar yia 
pareigūnu, o ne privatūs as
menys; santūrūs, nes kalba se
natui. kuris nėra savo nusi-ia- 
tymo prieš kom. Kiniją pakei
tęs. O nėra pakeitęs ir dėl to. 
kad Kongreso nariai labiau nei 
vyriausybės nariai priklauso 
nuo visuomenės balso. Tą vi
suomenės ligšiolini balsą Tė
vas Gir.der (Our Sunday Vi: i- 
tor) taip išreiškia: “Amerikie
čių didžioji dauguma nenori 
šios trumparegiškos ir nemo
ralios politikos", t. y. kom. Ki
nijos pripažinimo.

MENKO DERLIAUS KALTININKAI

KONGO IR VĖL
Maskvos nauja iniciatyva dėl
Lumumbos
Mali valstybė kreipėsi į Sau

gumo Tarybą, kad būtų svars
tomas Lumumbos paleidimas, 
belgų ir kitų “kolonistų” išva
rymas. Taip kovoti už Lumum
bos grąžinimą į valdžią, buvo 
nutarta Casablancos konferen
cijoje, kur dalyvavo Marokas, 
J. Arabų Respublika, Guineja, 
Ghana. Mali, Ažiro sukilėlių 
vyriausybė. Jeigu Saugumo Ta 
ryba dabar klausimą atmes, tai 
Sovietų Zorinas jį kels JT pil
natyje. kuri susirinks kovo 7.

Kongas kaltina J. Tautas
Kongo vyriausybė sausio 21 

apkaltino JT kariuomenę, kad 
ji neapsaugoja europiečių ir 
kongiečių nuo Lumumbos šali
ninkų teroro. “Galite girdėti eu
ropiečių ir kongiečių šauksmus, 
tik. J. Tautos jų negirdi”. Lu
mumbos šalininkai tris europie
čius nukankino. Dvylika belgų 
iš kalėjimo paleido, kai belgų 
bendruomenė Stanleyville su
mokėjo už juos 10:000 dol.

Ar kaltę už nemalonią Pasternako istoriją suvers 
dviem moterim, kurios jau sėdi kalėjime?

Maskvos radijas sausio 21 
oficialiai paskelbė, kad yra su
imta ir 8 metam nuteista Mme 
Olga Vsevolodnaja. Ivinskaja, o 
taip pat jos duktė trejiem me
tam. Ivinskaja buvo artima ra
šytojo Pasternako bendradarbė, 
sekretorė, literatūrinių reikalų 
tvarkytoja. Ji buvo jau anksčiau 
ištremta į Uralą, ir jos duktė 
tada buvo Pasternako adoptuo- 
ta. Dabartinį jos ir dukters nu
teisimą sovietų radijas paaiški
no tokiais kaltinimais:

Esą Ivinskaja įkalbinusi Pas
ternaką rašyti Doktor živago; 
ji buvusi modelis to romano

— Belgijos socialistai sau.-io 
21 nutarė atšaukti streiką, tru
kusį nuo gruodžio 20. Streikas 
pridarė Belgijai 150 mil. nuos
tolių.

— New Jersey uosto darbi
ninkų streikas, kuris suparali- 
žavo maisto pristatymą New 
Yorkui ir labiausiai traukinių 
susisiekimą su New Yorku. sau
sio 22 baigtas. BORIS PASTtRNAK

veikėjai Larissa Teodorovna. Ji 
nuo 1959 palaikiusi ryšius su 
užsieniečiais, per kuriuos roma
nas pakliuvo Į Italiją ir ten bu
vo išspausdintas. Ji priėmusi iš 
užsieniečių 800.000 rublių. Ji 
Įkalbėjusi Pasternaką atsisaky
ti nuo Nobelio premijos, kad 
turėtų priežasti ir toliau gauti 
pinigus iš užsienio.

Ivinskaja buvo suimta pernai 
rugpjūčio mėn. Nuteista buvo 
gruodyje. Bet paskelbė tik da
bar, kai užsienio spaudoje pa
sklido žinios apie išgabenimą Į 
priverčiamųjų darbų lageri. Aiš 
kinama tarp kitko, kad Sovie
tai dabar nori sudaryti Įspū
di, kad dėl viso triukšmo su 
Pasternaku buvo ne jis ir ne 
Sovietų vyriausybė kalta, bet 
ta Ivinskaja.

tai yra. teisinga. Jei lais- 
žmonija negali pagelbėti 
daugeliui, kurie yra varg- 
tai niekas neišgelbės tų —

nedaugelio, kurie yra turtingi".

DĖL PIETŲ AMERIKOS:
Padės laisviesiem žmonėm ir 

laisvosiom vyriausybėm naikin
ti skurdą. Bet šis žemės pusru
tulis turi būti pats savo vieš
pats (Vadinas, intervencija iš 
šalies nebus pakenčiama).
DĖL SANTYKIŲ SU KOMU
NISTINIU PASAULIU:

“Pagaliau tom tautom, kurios 
yra tapusios mūsų priešinin
kais . . .. mes siūlome: kad 
abidvi pusės pradėtų iš naujo 
ieškoti taikos anksčiau, negu 
tamsiosios griovimo jėgos, at
palaiduotos mokslo. įstums visą 
žmonija Į planuotą ar atsitik
tinį susinaikinimą”.

“Mes neturėtume jų (tų jė
gų) gundyti savo silpnumu.Nes 
tik tada, kai mūsų ginklai bus 
be abejojimo pakankami, mes 
galėsime būti be abejojimo, kad 
jie niekada nfi^us vartojami”.

“Tegul nebus niekad dera
masi iš baimės. Bet tegul nie
kad nebus bijomasi derėtis”.

"Tegul abidvi pusės, pirmu 
kartu, formuluoja rimtai ir tiks-

Chruščiovas partijos centro 
komitete gavo pąsmarkauti taip, 
kaip buvo nesmarkavęs nuo sa
vo debiuto Jungtinėse Tautęse 
su batu ir kumšėiom. Izvestija 
ir Pravda paskelbė jo aštrius . 
kaltinimus labiausiai Ukrainos 
min. pirmininkui N. T Kalčen- 
ko. Kaltino, kad jis klastojo 
statistikas, apgaudinėjęs kol- 
chozininkus. neištesėdamas Įvyk 
dyti žemės ūkio gamybos pla
ną. ‘Jeigu jūs neišmanote sa
vo darbo, jeigu nemokate orga
nizuoti, tai pasitraukite ir už- 
leiskite vietą kitam, kuris tai 
išmano".

Chruščiovo rūstybė išsiliejo 
dėl visoje Sovietų Sąjungoje 
menkesnio derliaus, negu pla
ne buvo numatyta. Buvo supla
nuota 155 mil. tonų grūdų, o 
gavo 133 mil. Mėsos suplanuo
ta 10,600.000 tonų, o gavo 8, 
700,000, Pieno 72 mil. tonų, 
o gavo 61,6 mil. tonų. Chruš
čiovo rūstybė krito labiausiai 
prieš Ukrainą, kuri turi būti 
derlingiausias kraštas. Chruš
čiovui atsakingi už nepasiseki
mą yra ne lietingi metai, bet

GifRlUJClO/AS VĖL SIAUTĖJA

pareigūnai. Ir juos reikia keis
ti. Pirmiausia ir buvo pakeistas 
pats žemės ūkio ministeris Mac- 
kevič. Toliau Chruščiovas nu
matė lankytis atskirose respub
likose. Ukrainoje, Kaukaze, 
Gruzijoje, ir ten ieškoti kalti-# 
ninku. Tačiau jis nenustoja 
vilties, kad po penkerių metų že
mės ūkio gamyba pralenks ... 
Ameriką.

Tačiau propaganda už tai, 
kad “neišvengiama”, eis. Pro
paganda yra jau pats toks Ste- 
vensono pareiškimas, nes jeigu 
“neišvengiama”, tai kam dar 
spirtis? Propaganda už santy
kius su Kinija eis laipsniškai. 
Anot Tėvo Joseph F. Tho’ivng 
(World Affairs) santykiai bus 
peršami tokia tvarka:

1. Nauja vyriausybė turi leis
ti kom. Kinijos žurnalistam 
lankytis Amer ikoje už tokį pat 
Kinijos leidimą Amerikos žur
nalistam.

2. Kultūrinių mainų progra
ma bus siūloma vykdyti tokiu 
pat būdu kaip tarp Amerikos 
ir Rusijos.

3. Amerikos prekių išvežimo 
į Kiniją draudimą sušvelninti, 
kreditus palengvinti — vis aiš
kinantis, kad tuo keliu Mao 
Tsetungas bus atitrauktas nuo 
leninizmo ar nuo Chruščiovo.

4. Pagaliau užmegzti diplo
matinius ryšius.

KARO TAKAS LAOSE. Tokiais tiltais žygiuoja v.y.-iarssybis kariuomene.

21 
tri 
To- 
Ka-

Laos reikaluose
AMERIKA PAKLAUSĖ 
ANGLIJOS

Anglijos atstovas sausio 
Maskvoje pasiūlė atgaivinti 
jų komisijos veikimą Laos. 
je komisijoje buvo Lenkija,
nada ir Indija. Anksčiau Ame
rika buvo priešinga tokiai ko
misijai, bet dabar pritaria An
glijos siūlymui. Maskva komisi
jai pritaria. Tačiau viena sąly
ga: komisija turi kalbėtis ne 
su dabartine Laos vyriausybe, 
kuriai vadovauja Boun Oum. 
vakariečiam palankus, bet su 
buvusia vyriausybe, kuriai va
dovavo Souvanna Phouma. Mas
kvos patikimas.

Kas šitokią propaganda re
mia?

Tėvas Ginder (Our Sunday 
Visitor) konkrečiai sumini, kad 
remia tie patys, kūrie visom 
jėgom priešinosi santykiam su 
Ispanija: Mrs. Roosevelt. Ches- 
ter Bovles. Averell Harriman. 
šen. Wayne Morse ir kt. Spau
doje tokios opinijos galima 
laukti iš Drew Pearson, \Val- 
ter Lippmann, iš tokių laik
raščių kaip The Washington 
Post. The New York Evening 
Post, The Reporter. The Nation 
vedamųjų rašytoju.

Nėra abejonės — sako Gin
der. — mes netrukus pamaty
sim juos pamažu sukant i nuo
laidas raudonajai Kinijai.

NETIKI SOVIETŲ NORU SUSIKALPSTI SU KENNEDY
Prezidento Kennedy inaugu

racinė kalba patiko Maskvoje. 
Spauda ją paskelbė su išva
dom. kad santykiai tarp Ame
rikos ir Sovietų pagerės. Šeš
tadieni Chruščiovas pasikvietė 
Amerikos atstovą Thompscną 
ir ilgai tarėsi. Jo nebuvo kvie
tęs jau nuo istorijos su lėktu
vu U-2. Pasikalbėjimo turinys 
perdurtas Kennedy. kuris ta 
rėsi su valstybės sekretorių »n 
Rusk ir jo pavaduotoju Bod
ies.

TAIKA iŠ VIENOS PUSĖS
Prezidentas Kennedy ėmėsi 

iniciatyvos derybom su Maskva, 
tardamas: pradėkime iš naujo...

Amerikos spauda betgi dide
lių vilčių neturi. N. Y. Times 
vedamajame nurodė skirtumą 
tarp Kennedy taikingų pareiš
kimų ir Chruščiovo pereitą sa
vaitę kaitos. “Toje kalboje jis 
sakė vėl kaip vyriausias kuni 
gas kovojančio komunizmo, ku-

rio primetimą visai žmonijai lai- * 
ko pagrindiniu siekimu. Toje 
kalboje mes buvom pažymėti 
kaip priešas, kuri reikia sunai
kinti visom trečiojo karo prie
monėm” ...

Pažymėdamas toki skirtingą 
nusistatymą tarp dviejų ka bų, 
laikraštis daro išvadą: "iV.es 
esame pasiryžę vėl etnauiinti 
garbingos taikos siekimą. Bet 
siekimas nebus sėkmingas, jei 
jis eina tik iš vienos pusės".

D. Lawrence (NYHT) nurcdė. 
kad Kennedy kalbą skelbda
ma. sovietinė spauda praleido 
tas vietas, kurios kalba apie 
Amerikos pasiryžimą kovoti už 
laisvės išlikimą ir jos sėkmingu
mą. apie kolonializmo pakeiti-

m? geležine tironija, apie Ame
rikos kontinento palikimą jam 
pačiam šeimininkauti . 
nutylėjiinai rodo, kad 
ir dabar nerodo jokio 
durno ženklų daryti tri. 
loma

.. Toki 
Maskva 
nuošir- 

kas siū-
eJy kalboje.

GAISRAS IŠ KUBOS Į 
EUROPĄ

Kuboje jau pora mėnesių vei
kia komunistų organizacijos, 
skirtos pogrindinei kovai prieš 
Ispanijos Franco ir Portugalijos 
Salazarą. Tai Ispanijos karinis 
išlaisvinimo komitetas.

— Amerikos žydų religinės 
grupės pareiškė taip pat savo 
pritarimą Kennedy politikai dėl 
paramos nedavimo privatinėm 
mokyklom.

— Lumumbos šalininkam 
sausio 22 d. 6 sunkvežimiai at
vežė ginklų pro Sudano sieną.

— Jugoslavija sausio 22 krei
pėsi i Saugumo Tarybą, kad pa
remtų Lumumba.

Nesutikimai ta-p "unlso ir 
Mare ko
Tuniso ir Maroko santykiai 

pablogėjo. Tunisas parėmė Mau 
ritar.ijcs nepriklausomybę. O 
Mauritaniją norėjo sau pasilai
kyti 
kiai 
kas 
sas 
nuo
rokas eina jau išvien su Mask
va.

Marokas.. Tu .u-as palan-. 
žiūri i” i žyd įs, o Maro- 
ėmė juos .persekioti. Tuni- 
nori būti nepriklausomas 
Maskvos i- Vakarų, o Ma

suvaržė savo pilie- 
darbus Guantana-

— Kuba 
čiam eiti i 
mo bazėje. Ten dirbantieji tu 
ri gauti specialius leidimus. 
Lig šiol tokių darbininkų buvo 
4.000. Jie gaudavo per metus 
7 mil. dol. Be to. bazė paim
davo iš Kubos dar maisto pro
duktų ir kitų dalykų už 1.5 
milijardo.

— Chruščiovas partijos cen
tro komitete pasisakė už plie
no gamybos sulėtinimą, kad ga
lima būtų padidinti žemės ūkio 
gamybą ir lengvąją pramonę.

— Amerikos radarinis lėktu
vas su 22 žmonėm sausio 22 
sudužo, nusileisdamas Midvvay 
Island. Žuvo 9.

Kas iš to bus . laimėta? Ką 
laimės Kinija — aišku. Bet ką 
laimės Amerika? Atsakė gan 
tiksliai buvęs Pekingo arkivys
kupas Yu-Pin: “Jūsų kraštas 
turi santykius su Rusija nuo 
1933. Nuo tada jūs ir turite 
sunkumus su jais ... Anglai 
tuojau pripažino Kiniją, o ne
gali lig šiol pasiųsti r.ė atsto
vo ..."

Bet kova dėl to eina, ir is
torikas dar turi palaukti, ar jis 
galės Įrašyti: “Demokratas Roo- 
seveltas pripaano komunistinę 
Rusija, jo Įpėdinis demokratas 
Kennedy pripažino komunisti
nę Kiniją".

Djilas paleistas
Jugoslavijoje sausio 20 pa

leistas iŠ kalėjimo Milovan Dji-
tas. Djilas — Tito biografas 
ir jo pavaduotojas, buvo išmes
tas iš partijos 1954. O už ras-, 
tus. kuriuose kritikavo komu
nizmą, nuteistas du kartus. 1957 
buvo gavęs 7 metus už knygą 
apie naująją klasę", kuri buvo 
išleista Amerikoje. Paleistas da
bar panašiai kaip savo taiku 

. kardinolas Stepinac. kuris buvo 
apgyvendintas savo gimtajame 
kampe ir neturėjo teisės iš ten 
niekur pajudėti.

T.



IŠ LIETUVOS

of Happiness” 
Vertė jas i 

Jos plito ypa- 
Prieš trejis

Nusikaltimų skaičius anks- 
pavasari Amerikoje pakil- 
iki nebūto skaičiaus.
Kinija rugsėjo ar spalio

1961 m., sausio 24 d., nr. 6.

Kalbu apie tai, kuo pats netikiu
Baimėje vieni šaukias į Dievą, kiti ... į astrologus

----- HOROSKOPUS (2)
Zobar yra per ilgą eilę metų 
aktyvus biržos dalyvis ir gerai 
išsitreniravęs milijoninėje apy
vartoje. Tur būt, dėl to pasi 
taikydavo biržos reikalus nu
spėti.

"Mano kai kurie nusakymai 
pasirodė tiek teisingi, kad aš 
pats jais nebūčiau tikėjęs". ..

Naujas prekybos vingis — 
Sobal panoro sujungti astrolo
giją su psichologija. Prisiskai
tęs Freudo ir Amerikos psicho
analitikų, jis ėmėsi atsakinėti 
į inlividualius laiškus, kuriais 
žmonės ieškojo sveikatos, pa
tarimo, nors geriausia jiem bū
tų reikėję ... proto. Niekad 
nepriimdamas pacientų pas sa
ve. teatsakinėjo tik į jų laiš
kus su patarimais, ką apie 
juos sako planetos ir kaip jie 
galėtų laikytis.

Tokiu laišku per metus jis 
gaunąs po 25,000.

Dėmesio verti ir jo mėgini
mai nustatyti “horoskopą” po
litiniam įvykiam. To ėmėsi jis 
nuo 1956. Zobar laikosi princi
po: kalbėti bendrybėm, pvz. 
1956 jis paskelbė, kad apie bir
želio 8 “ gali būti tragiški įvy
kiai Amerikos istorijoje”. Tokis 
bendras pasakymas leido pas
kui aiškinti, kad tai buvo Ei- 
senhowerio operacija birželio 9. 
Iš 1960 įvykių jis buvo patai
kęs pasakyti, kad 
nevyks į

Zobar, Amerikos astrologas, 
ėmėsi astrologijos verslą plės
ti Persikėlęs į New Yorką su
darė “Astrologijos kroporaci- 
ją”. Nuo 1933 horoskopus ėmė 
pardavinėti po 10 centų iš au
tomato, kurie buvo sustatyti 
daugelio kino teatrų priean
giuose. Dar geresnis biznis iš
ėjo, kai tas pačias brošiūrėles 
paleido per Woolwortho par
duotuves. Paskiau kainas pakė
lė iki 35 centų.

Per pirmus šešis mėnesius 
1935, Zobar sakosi, parduotuvės 
išleido 900,000 horoskopu po 
10 centų.

“Taip aš išpopuliarinau as
trologiją masėse”.

Prekyba visad reikalinga nau
jovių, ir Zobar ėmėsi rašyti 
pusiau astrologinio, pusiau psi
chologinio turinio knygas, bū- 

' tinai su paslaptingais vardais.
pvz. “The Keys 
(laimės raktai), 
svetimas kalbas, 
čiai Brazilijoje, 
metus pradėjo skelbti rizikin
giausius horoskopus — apie 
akcijų kilimą ir kritimą, apie 
patogiausią jų pirkimo pardavi
mo laiką. Zobar padarė net ir 
biržos pramatymus, visiem me
tam — knygą, kurios kaina bu
vo 25 dol. Ir Wall Streete tos 
knygos buvo pąrduodama šim
tai kas mėnuo. Kiek ten astro
logija buvo numačiusi biržos 
eigą, kitas reikalas. Tačiau pats Rusiją.

Eisenhoweris 
bet pataikė

ŠAO PAULO nauja ir sena statyba.

SVYLA PADAI
LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

atkasti.

Mūsų “tropikų” krašte svy
la ne tik padai, bet ir pakau
šiai. Streikų bangą pakeičia ki
ta banga. Sausio mėnesis. Pa
tys vidurvasario karščiai.

Ten. pas jus. sako. — vidur
žiemis. Sniego privarė, kad net 
automobilius tenka
Sniegu aplinpa padai ir visa 
kita. Tada ir nesvyla.

Ir pas jus turima nauja vals
tybės galva, manau, tinkama, 
gera. Tačiau galvų “sukytojai” 
liko tie patys, seni. Vis girdi
me tas pačias pavardes — Ba- 
rucho, Goldfino. Soblių etc. At
seit, politika nepasikeis ir ji 
negali pasikeisti. Pas mus lyg 
kitaip: prezidento Kubicheko 
kadencija baigiasi sausio 30 ir 
ta aukštą vietą turi užimti Ja
nio Quadro. Tačiau jis vis atos
togauja. vis delsia užsieniuose. 
Atrodytų, kad nelabai noriai, 
džiugiai jis tas pareigas nori 
perimti.

Mūsų užsienių reikalų minis- 
teris H. Lafer (jo tėvai nuo Mo-

lėtų!) jau net telegrafavo, kad 
greičiau baigtų “atostogas” ir 
grįžtų namo: esą reikia JAV 
kviečių užpirkti; liksime be 
duonos.

Pernai dar davė maskoliai 
komunistai, bet šiemet patys 
pritrūko. Su Argentina irgi ne
vyksta susitarti. Pati sunkumų 
turi ligi ausų. Negali užpirkti 
daugiau iš mūsų vaisių, arba 
tikriau juos pakeisti kviečiais.

Tad liekate jūs. gerbiamieji 
dolerių savininkai! ... Bet kuo 
už juos mokėsime? Jeigu bana
nais? Kitko daugiau nieko ne
turime. Tiesa, yra milijardai 
nepadengtų kruzeirų.

Vaizdingumo dėliai pridedu 
San Paulyje išeinančio dienraš
čio “piešinėli” (A Gazeta. 1960 
gruodžio 30). Ant krūvos mi
lijardų tilc ką atspausdintų ne
padengtų kruzeirų šoka links
mai gitara tilinduodamas J. K. 
Tačiau pro kertę iš baimės akis 
išsprogdinęs žiūri J. Quadro.

Sapienti sat ... K.K.

pro šalį spėjimas, kad Chruš
čiovas bus mėginta nušalinti. 
Zobar ir 1961 numatė įvykius, 
bendrybėm, ar kuriuos galima 
nuspėti sekant politinę eigą:

1. Prez. Eisenhovveris turė
siąs imtis ypatingų atsargumo 
priemonių sveikatai apsaugoti, 
ypačiai tarp vasario 19 ir ko
vo 20.

2. Būsią rimti rūpesčiai dėl 
darbo auto pramonėje ir staty
boje birželyje ir liepoje.

3. Rusai paleisią žmogų į 
erdvę ir .^grąžinsią jį į žemę 
rugsėjy ar spaly.

4. Būsiančios dvi didelės oro 
nelaimės, viena viršum Atlan
to. antra viršum Pacifiko.

5. 
tyvą 
siąs

6. 
mėn. susprogdins atominę bom
bą.

7. Esą geru ženklų pilieti
nių teisių įvykdymo srityje A- 
merikos pietuose.

8. Biržoje būsiąs didelis par
davimas apie sausio 9. paskui il
gas atoslūgis. Pajudėsią dar 
trumpam kovo, balandžio ir bir
želio mėn. Tačiau neatsigaus 
iki lapkričio pradžios.

9. Willy Brandt būsiąs nau
jos Vokietijos vyriausybės gal
va.

10. Ispanijos Franco būsiąs 
pakeistas karališkosios šeimos 
dinastija.

11. Kim Novak turėsianti 
rimtų rūpesčių romantiniuose 
reikaluose tarp rugpjūčio 30 ir 
rugsėjo 22.

Zobar pastebėjo žurnalo Mc 
Call’s korespondentui, kad 

astrologijos pareikalavimas 
labiausiai didėja baimės ir ne
saugumo metais.

Amerikos ūkinės depresijos 
ir antrojo Pasaulinio karo lai
kais daugelis kreipėsi į astro
logus. Esą ir Hitleris didžiųjų 
sprendimų nedaręs, pirma ne
pasitaręs su savo astrologų šta
bu, kurio priekyje buvęs Kari 
E. Kraft. Zobar apyvarta suma
žėjo ramiais laikais, tarp 1948 
ir 1950. Korėjos karas ir ato
minio karo išgarsinta grėsmė 
vėl padidino baimę ir astrolo
gijos klientūrą. Zobar sakosi ne
norėjęs niekam pakenkti, tik 
savo pramatymais nuimti žmo
nėms baimę. Suprantama, pa
lengvindamas nuo baimės, pa
lengvina ir nuo pinigo.

To pinigo Zobar dabar turi 
per. akis. Tačiau jis tebedirba 
ir rašo horoskopus, knygeles, 
lyg tai reikalinga jo gyvybei 
išlaikyti. Jis varosi dėl noro bū
ti kurioje nors gyvenimo srity
je priekyje, viršūnėje, nors apie 
astrologiją nesikalba nei šeimo-

VILNIAUS gatvėse dabar.

SPAUDA

Vienoje linijoje Trumpa, Šalčius, 
Liaudis ir Kapočius ...

ta tokį siūlymą. Jį laiko Lietu
vos okupanto siūlymu — iš
jungti “iš to santykiavimo vi
sus politinius klausimus, jų tar
pe, be abejo, iš visų svarbiau
sią — Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo reikalavimą”.

(Ar ne ta pati sovietinė tak
tika, kurią jie vartoja santy
kiuose su Vakarais dėl Vokie
tijos — nekalbėkim apie Vo
kietijos sujungimą, o tik pre
kiaukime, palaikykime kultūri
nius mainus, tegul gyvenimas 
eina normaliai — vadinas, de 
facto pripažinkite mūsų įvykdy
tą faktą baigtą ir daugiau ne
ginčijamą? Red.).

Tai pridengiama jau ir nau
jais žodžiais
S. Žymantas atkreipia dėme

sį į V. Trumpos naujoviškus 
žodžius, kuriais pridengiama 
tikroji padėtis. Jis kalba: esa
mos Sovietuose sąlygos”, o ne 
tiesiog: okupacija, priespauda, 
pavergimas. Jis kalba: “grynai 
politinės problemos”, o ne tie
siog: laisvės kova, priešinima
sis okupantui ir jo vedamai po
litikai, aiškus siekimas atstaty
ti nepriklausomybę . f .

Tai tas pats siūlymas kaip 
šalčiaus, Liaudžio, . Kapo
čiaus ...
“Jei taip iš tikrųjų — rašo 

S. Žymantas, — Santaros stu
dentams dėstė paskaitininkas 
iš sostinės, tai gana sunku į- 
žvelgti skirtumą tarp jo siūly
mo pagrindo santykiams su Lie
tuva palaikyti ir kitos kiek 
ankstybesnės kregždės Almaus 
— A. šalčiaus, kuris jau prieš 

(Nukelta į 5 psl.)

de facto 
sudarytą

praneši-

Dirvoje sausio 11 ir 13 dvie
juose straipsniuose Stasys Žy
mantas kalba apie New Yorko 
studentų susirinkimą, įvykusį 
1960 lapkričio 19, kuriame su 
pranešimu iš Washingtono bu
vo atvykęs V. Trumpa. Buvo 
svarstomi išeivių santykiai su 
Lietuva.

Siūlė, kad lietuviai 
pripažintų okupacijos 
padėti.

Apie V. Trumpos 
mą informuoja:

“Iškėlęs pasikalbėjimo sū 
Lietuvos lietuviais svarbą ir 
aktualumą, čia pat betgi nuro
dė, atsižvelgiant į esamas So
vietuose sąlygas ir tokio dialo
go ribas. Anot V. Trumpos ... 
iš dialogo turėtų būti visiškai 
išimtos grynai politinės pro
blemos, nes mūsų tautai šian
diena yra atimta galimybė da
ryli šia prasme bet kokius 
sprendimus ... šioje srityje 
pasikalbėjimai negalėsią duoti 
jokių konkretesnių rezultatų. 
Kas kita vadinama kultūrinė 
plotmė”.

St. Žymantas griežtai atme-

je nei su savo draugais. Tai 
jau sportas.

Zobar sakosi sudaręs 50 mil. 
horoskopų. Galima apskaityti, 
kiek už tai buvo pinigo ...

Mėnulis ir Marsas dar nepa
siekti, bet juos astrologai jau 
labai pelningai eksploatuoja.

Mokykla turi būti bedievių kalvė
Lietuve* mokytojų suvažia

vime per Kalėdas partijos se
kretorius A. Sniečkus kalbėjo 
apie pagrindinį mokyklos už
davinį — “formuoti naują žmo
gų, laisvą nuo praeities pergy
venimų, aktyvų kovotoją už ko
munizmą”.

Mokytojų uždaviniai: “Drau
gai, nepriklausomai nuo to, ką 
jūs dėstote, kokiose klasėse 
dirbate, prieš visus jus stovi 
vienas uždavinys — formuoti 
mokinių materialistinę pasaulė
žiūrą, auklėti mūsų jaunimą tik
rais ateistais. Kiekviena pamo
ka, visas jūsų darbas turi bū
ti skirtas religiniam prietaram 
išnaikinti ir materialistiniam 
gamtos ir visuomenės gyvenimo 
supratimui įtvirtinti mokinių są
monėje.

“Būtina sustiprinti puolamą
jį ateistinio auklėjimo charak
terį. sustiprinant darbą visuo
se daliniuose, pagerinti ateis
tinį auklėjimą ne tik mokyk
lose, bet ir tarp tėvų”.

Tokius uždavinius skiria mo
kytojams, o kasdieninėje mo
kyklos praktikoje rado tokių 
trūkumų:

“Kai kurių mokyklų parti
niai vadovai per mažai dėmesio 
kreipia į šį svarbų reikalą” 
(bedievybės skiepijimą).

— Mokinio Bibliotekos lei
dinėliuose, skirtuose labiausiai 
19 amžiaus rašytojam, netinka
mai parinkti tekstai, ideologi
niu atžvilgiu nepriimtini.

— Kai kurie mokytojai idea
lizuoja kunigaikščius, o reikia 
juos parodyti kaip išnaudotojų 
klasės atstovus.

— Rodydami 19 amžiaus vi
suomeninį lietuvių sąjūdį neiš
ryškina klasių prieštaravimo ir 
tebekalba apie vieningą tautinį 
susipratimą.

—.Kai kuriose mokyklose per 
daug laiko skiriama iki sovieti
niam laikotarpiui, o reikia, kad 
sovietinio laikotarpio kūryba 
būtų plačiau aiškinama kaip 
medžiaga, tinkama komunisti
niam auklėjimui.

Inžinierių kalvė
Kaune sausio 3 minėta poli

technikos instituto 10 metų su
kaktis. Jis buvo sukurtas, at
skyrus iš Kauno universiteto 
technikos fakultetą. Instituto 
direktorius Baršiauskas prane
šė, kad institutas tai “inžinie
rių kalvė” — ji nukalė 4,866 
inžinierius. Dabar turi studentų 
apie 5,600.

Panevėžys maitina Kubą ir
Afriką - - —
Panevėžio mėsos kumbinatas 

paskelbė, kad “herojiškai Ku
bos tautai” jau pasiuntė 180, 
000 dėželių mėsos konservų,
netrukus pasiųs dar pusę mili- Yra taip pat italių ir austrių, 
jono. Siunčia taip pat Į Afri- Vokiečių moterų nepakanka, 
ką Guinėjos valstybei. Jos užima geresnius darbus.

O vandens taip ir nėra
Nemenčfno rajone žuvų ūky

je, vardu “Arvidas”, 1958-59 
Kauno statybos trestas statė 
artezinį šulinį. Darbus nutrau
kė nebaigęs. Tęsė paskiau Ne
menčine ir Vilniaus statybos 
trestas. Per tuos 2 metus išlei
do 80,000 rublių, bet Šulinys 
taip ir liko nebaigtas — van
dens nėra.

PASIŽIŪRĖKITE J INŽINIERIŲ 
PAVARDES VILNIUJE

Iš Lietuvos aliarmuojama 
apie rusų infiltravimą į Lietu
vos gyvenimą ir lietuvių išstū
mimą į “broliškas respublikas”. 
Tokios infiltracijos mažas pa
vyzdys yra Vilniaus fabrikų ir 
susiekimo įstaigų inžinierių ar 
kitų vadovaujančių asmenų pa
vardės.

Dizelinių motorų depo dirba 
inžinieriai Lerner, Talachadze, 
meisteris Mileško. Fabriko 
“Spartos” vyriausias inžinierius 
yra Vašurkin, “Elfos” fabriko, 
kuris gamina motorus šaldytu
vam, direktorius yra Ardomats- 
kij, to fabriko inžinieriai 
Blinkevičius, Kremer, Rovda, 
Sinkevič.

Lietuvos geležinkelių valdy
boj technikinėj taryboj pirmau
ja inžinieriai Vasin, Kastanaus- 
kas, Jakovlev, Gurenko, Ivanov. 
Kelių tarnybos viršininkas yra 
Krapčitov. Vilniaus kelių virši
ninko pavaduotojas Krasovskij; 
garvežių tarnybos viršininkas 
Avrušin, vyr. inžinierius Der- 
kač; garvežių depo vyriausias 
inžinierius Stolpner; aliejaus 
fabriko ‘Raudonosios žvaigždės’ 
direktorius Varencev.

Tai sovietinio kolonializmo 
pareigūnai Vilniuje.

Didelis talentas
Sheldon, Iowa, sausio 17 vi

sus miesto gyventojus nustebi
no skandalas — National Bank 
kasininko pavaduotoja Mrs. 
Bumice Iverson Geiger sugebė
jo išeikvoti iš banko 2,126,859 
dol. Kaimynai pasakojo apie 
Mrs. Geiger tik gera, — kaip 
ji visiem padėdavo ir iš niekur 
nesusilaukė ačiū. Atvesta į teis
mą, ji mandagiai visiem link
telėjo ir šypsojosi. Bet ji nie
kam nesakė, kaip ji sugebėjo 
tuos pinigus išimti ir kam juos 
išleido. Tarp kita ko ji yra 58 
metų, o banko direktorius jos 
tėvas. Bankas turėjo užsidary
ti. __

Ispanijos apie 100 mergaičių 
tarp 18 ir 30 metų dirba Rei
no tekstilės pramonėje — Vo
kietijoje. Atvyksta ir daugiau.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records) 
papiginta kaina gaunamos Darbininko administracijoje 
Dainos iŠ Lietuvos, sol. L. Juodis su Rūtos choru; 16 dainų 
Lietuviškos dainos ir šokiai. Įdainuota 16 dainų ir liet, šokit} 
Lietuviškos dainos. Bostono liet. miSr. choro 17 dainų albumas 
Sophie Barkus radijo vakaruškininkas dainuoja, 10 liet, dainų 

ir 10 kalėdinių ........  .................   -
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų
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DRAUGAI ĖMĖ KANDŽIOTIS
Indijos apsaugos min. Kristi

na Menon sausio 17 apkaltino 
kom. Kiniją, k^d ji “išdavė” 
Indijos draugiškumą ir kad jos 
“kvailumas” verčia suabejoti 
visa “taikinga koegzistencija”. 
Kristina Menon, Indijos kairy
sis socialistas, per 10 metų 

reikalavęs, kad kom.
Kinija būtų įsileista į Jungt. 
Tautas, dabar ėmė kolioti Ki
niją dėl to. kad Kinija su Pa
kistanu tarėsi dėl sienų išlygi
nimo. Tas išlyginimas liečia te
ritoriją tarp Kinijos ir Kašmi- 
ro. būtent. Ladakh provinciją 
ir kt.. dėl kurių tebeina ginčas 
tarp Indijos ir Kinijos. O Pa
kistanas skubinosi derėtis su 
Kinija, nes laukė, kad Kennedy 
vyriausybė teiks daugiau para
mos Indijai. Rems ir Pakistaną, 
Amerikos sąjungininką, tačiau 
labiau ūkiškai, mažiau kariškai.

DARBININKO skaitytojai maloniai yra prašomi 
ilgai neužtrukti su prenumeratos atsilyginimu 1961 me
tams. Dar yra skaitytojų, kurie Darbininko prenumeratos, 
neapsimokėję už 1960 metus. Kas dar nespėjo sumokėti 
prenumeratos už 1960 ir 1961 metus, padarykite tuojau.

Jūsų patogumui prašome naudotis šia atkarpa:
Siunčiu Darbininko prenumeratą už .................. .....

metus, auką $.................. Darbininko kalendoriaus išlai
doms padengti bei lietuviškai spaudai paremti.

Pavardė ............................................. ..........................
Adresas

Parašas

Joseph AndrusU - TRAVEL AGENCY - REAL ĖST ATE -Insurance

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybes. namų, 
automobilių, baidų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Inconic Ta.x 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų invcstacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N, Y. Tel. AT 7-4177
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Vasario Šešioliktai artėjant
Greitai sukaks 43 metai, kai 

Vilniuje, istorinėje Lietuvos 
sostinėje, buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė, šį isto
rinį įvykį mes, Amerikos lietu
viai, paminėsime masiniais su
sirinkimais, kalbomis, rezoliuci
jomis ir aukomis Lietuvos lais
vinimo reikalam.

Šių metų minėjimai bus reikš 
mingesni, negu kitais metais, 
jei mes tinkamai jiems pasiruo
šime, turėdami prieš akis esa
mąją tarptautinę padėtį.

Maskvos ir Peipingo vado
vaujamos komunizmo jėgos, at
virai siekdamos paimti savo val
džion pasaulį, jau įsibriovė į 
Artimuosius Rytus, į negrų ša
lis Afrikoje ir į lotynų Ameri
ką. Komunistai kursto, remda
mi ginklais ir propaganda pi
lietinius karus Konge ir Laos.

Vakarams gresia pavojus ne
tekti įtakos srityse, kuriose jie 
anksčiau dominavo. Daugelis 
neutralių, naujų ir tarptautinė
je politikoje neapsisprendusių 
valstybių gali nukrypti priešo 
pusėn, — kas sudarytų rimtą 
grėsmę didžiųjų demokratijų 
gyvybei ir visos žmonijos atei
čiai.

To akivaizdoje, Vakarų tau
tos. per eilę metų ieškojusios 
kelio į susitaikymą su raudo
naisiais despotais, nepaisyda
mos pasibaisėtinų skriaudų, ku
rias jie yra padarę milijonams 
nekaltų žmonių, šiandien yra 
priverstos savo nusistatymą pa
keisti ir vienytis ne “taikin
gai koegzistencijai”, o energin
gai kovai su agresoriais.

Mes, Amerikos piliečiai, ir 
tie mūsų broliai ir seserys, ku
rie rado prieglaudą šioje lais
vės šalyje, privalome stoti į tą 
kovą aiškiu supratimu, kad ji 
nulems kiekvieno mūsų likimą 
ir taip pat mūsų gimtojo kraš- 

_ to. Tik Vakarų demokratijų per
galė tegali užtikrinti bolševikų

pavergtos Lietuvos išlaisvini
mą.

Stengdamiesi įsitvirtinti pa
saulio dalyse, kurias per šimt
mečius valdė pramoningosios 
Europos valstybės. Kremliaus 
tironai pradėjo triukšmingą ak
ciją Jungtinėse Tautose prieš 
“kolonializmą”. Jų rezoliucija, 
įteikta pereitojo rudens sesijo
je, bus svarstoma, kai vėl su
sirinks Generalinė Asamblėja 
kovo 7.

Debatai tuo klausimu atidaro 
progą Vakarams iškelti viešu
mon komunizmo piktadarybes, 
žiauresnes ir už tradicinį se
nųjų imperijų kolonizmą. Sovie
tų imperijos valdovai nuogo 
smurto . priemonėmis pavergė 
apie šimtą milijonų žmonių vien 
tik Europoje, kur seniau buvo 
nepriklausomos valstybės, pa
siekusios aukštesnį kultūros 
lygį, negu rusai.

Viena tų bolševistinių komu
nizmo aukų yra lietuvių tauta. 
Mes žinome, kaip baisiai ji nu
kentėjo, ir mūsų pareiga at
kreipti į tai civilizuoto pasau
lio dėmesį.

Minėdami Vasario šešioliktą
ją. privalome reikalauti, kad, 
debatuojant kolonizmo klausi
mą Jungtinėse Tautose, būtų 
apsvarstytas ir Sovietų tironi
jos siautėjimas Lietuvoje ir 
kitose Rytų ir Centro Europos 
šalyse. Šituo būdu sustiprinsi
me demokratinių Vakarų pozi
ciją kovoje su totalitariniu ko
munizmo despotizmu.

Jau šerifai laikas Vakarų de
mokratijoms pereiti iš apsigy
nimo į puolimą. Kas nedrįsta 
pulti, tas negali laimėti perga
lės! ■ . '

★ ■' ■
Amerikos Lietuviu Taryba 

ragina visus Amerikos lietuvius, 
kuriems yra brangi šios šalies 
laisvė ir kurie geidžia laisvės

DR. V. VYGANTAS

Pakeliui į Kongą
DR. VYTAUTAS P. VYGANTAS, katalikę studentu tarp

tautinės organizacijos Pax Romana pirmininkas ir Ateitinin
ku Federacijos referentas studentę reikalam, šię metu pir
mom dienom buvo nuvykęs į Kongo sostinę Leopoldville, 
kur dalyvavo antrame Pan Afrikos studentę katalikę semi
nare. Grįžęs, pasikalbėjime su Darbininko redakcųa papa
sakojo savo kalionės ir patirtus Konge įspūžius.

Lietuvai, gausiai dalyvauti Va
sario 16 minėjimų parengi
muose ir vieningai pakelti sa
vo balsą, reikalaujant:

1. kad Jungtinės Valstybės 
įteiktų Jungtinių Tautų Gene
ralinei Asamblėjai pataisą prie 
rezoliucijos apie “kolonizmą”, 
apimančią ir Rytų bei Centro 
Europos šalis;

2. kad Sovietų politika Lie
tuvoje — tautos žudymo, žmo
nių išnaudojimo ir jų turto plė
šimo — būtų pasmerkta;

3. kad Sovietų Sąjunga bū
tų visomis galimomis priemonė
mis spaudžiama pasitraukti iš 
neteisėtai pagrobtų žemių ir 
grąžinti jų gyventojams teisę 
valdytis pagal laisvo apsispren
dimo principą.

Tokio turinio rezoliucijas rei
kia siųsti JAV prezidentui, vals
tybės sekretoriui ir Amerikos 
atstovui Jungtinėse Tautose.

Būkime pasiruošę ir plates
nei akcijai, jei Jungtinėse Tau
tose pavyks iškelti Lietuvos 
klausimą.

★

Vasario š&šeioliktoii, deja, 
mums nebėra džiaugsmo diena, 
nes mūsų gimtąjį kraštą trem
pia žiaurus okupanto batas. Jos 
minėjimai tesustiprina mūsų pa 
siryžimą dirbti ir kovoti, kad 
Lietuva būtų išlaisvinta.

šiam reikalui Amerikos Lie
tuvių Taryba prašo visus au
koti, kiek kas išgali, ir steng
tis įvairiais kitokiais būdais su
kelti lėšų.

Visas aukas* bet parengimų 
pajamas prašome siųsti ALT 
Vykdomajam Komitetui Chica- 
goje (1739 South Halsted St.).

Naujieji Metai mane užklupo 
Paryžiuje. Eskrisdainas iš New 
Yorko tikėjausi juos sutikti juo
dam kontinente — Afrikoje, 
bet išėjo kitaip. Amerikoje ta
da buvo oras apniukęs ir žvar
bus. Europinės lėktuvų linijos 
ne visos siekė New Yorką. Man 
reikėjo sprausniinio lėktuvo 
siekti Kanadoje, Montrealyne, 
propeleriniu lėktuvu. Kol iš ten 
pasiekiau Amsterdamą, Olan
dijoje, lėktuvas toliau buvo jau 
išskridęs. Nuskridus į Paryžių, 
teko pralaukti apie dvi paras 
ir Nauji Mėtai užbėgo už akių.

Iš Paryžiaus išskridau sausio 
1 vakare tiesiai į Kamerūną. 
Apačioje, nakties tamsiam pa
tale, miegojo Alžiro neramu
mai ir Sacharos dykumos. Ne
atrodė, kad žemėje būtų kokie 
dideli rūpesčiai. Ir lėktuve bu
vo ramybė rasių ir žmonių. Mai
šėsi jucda ir balta rasė, kaip 
naktis ir diena. Jungėsi šeimo
mis: arba motina balta arba tė
vas. Visi snūduriavo.

Nušvito staigiai besileidžiant 
Kamerūno pamaryje. Gvinėjos 
įlankoje. Čia, ties pačiu ekva
torium, Atlantas giliau įsigrau
žia į juodąjį žemyną, kai Pietų 
Amerikos žemynas toje vietoje 
turi brazilišką iškyšulį. Rodos, 
kas būtų tuodu žemynus krei
va linija perplovęs. Savo žalu
mu. augmenija ir šilima jie taip 
pat panašūs. Drėgna šilima lėti
na žmonių žingsnius ir darbą.

Kai nusileidome Douala aero
drome, anksti rytą, rodos, žmo-

Būkirre vieningi. Nenuleiski- 
me rankų. Turėkime vilti, kad 
mūsų tėvynė anksčiau ar vė
liau išsivaduos iš komunistų 
jungo ir kad bus vėl atstaty
ta nepriklausoma ir demokrati
nė Lietuves respublika!

ALT
VYKDOMASIS KOMITETAS

L. Sirnutjs> pirmininkes, E. 
Bartkus vicepirmir.inkriš, dr. 
P. Grigaitis, sekretorius, M. 
Vaidyla, iždininkas

Chicago, UI.
1961 m. sausio mėn.

nės dar nebūtų po nakties iš
judėję. Vos pakruta. Didžiau
sias kontrastas, sakysime, to
kiam Nevv Yorkui. kuriame pa
ryčiu visi skuba, tarytum gal
vų netekę. Pamatęs vieną be
bėgantį juoduką, kas rodėsi vi
sai aplinkai neįprasta, neišken
čiau nenufilmavęs. Ir man ding
telėjo mintyje kitas kontrastas: 
tokiam lėtam tempe per pasta
ruosius metus susikūrė net 17 
nauję valstybių! Afrika bunda, 
Kaip gausi ir plėšri givūnija 
džiunglėse.

Mes nenusileidome džiunglė
se. Buvome vakarų civilizaci
jos paliestame Afrikos krante. 
Baltųjų vadovaujamos visos vie
šos įstaigos ar darbai. Pusry
čiavome restorane, kuris nie
ku nesiskyrė nuo europinio sa
vo įrengimu, valgiais ir patar
navimu. Toks pat įspūdis buvo 
ir pasiekus Brazzaville prancū
ziškam Konge. Tas miestas gu

MOTERYS Leopoldvilteje.

li prie Kongo upės, kuri labai 
panaši į Brazilijos Amazonę. 
Per upę teko keltis motoriniu 
laivu, drumzlinu gelsvu vande
niu, kuriame plūduriuoja labai, 
mielos akiai žalumos — salos 
ir salelės. Per upę kėlėmės apie 
20 minučių.

Kitam krante buvo Leopold- 
ville, kurios vardas pasaulyje 
iškilo su nauja Kongo valsty
be, apsupta ir nauję pasauli
nių rūpesčių.

Turėjau rūpestį, kaip į tą

PRIE Kongo upžs.
miestą pateksiu. Nei New Yor-

prakeliavęs. Vis dėlto surado 
mergaitę, mokėjusią abi kalbas. 
Tur būt, moterys visur yra kal
bom gabesnės. Ji padavė užpil
dyti anketas. Problemą įšspren- ’ 
dė greitai, kai paminėjau, kad 
vykstu į Pax Romana semi
narą Lovaniuni universitete. 
Valdininkas užspaudė ženklą— 
ir keliauk! Jokio kabinėjimosi, / 
jokio vartalioįimo daiktę, lyg 
būtum ėjęs į koki teatrą, pa
davęs tik bilietą. Ir pagalvojau: .. 
gal dėl to, kad Kongas yra pa
sidaręs tartum pasaulinis teat
ras? Čia dabar varžosi Vakarai 
su Rytais, tebesikiša belgai ir 
lenda rusai su kiniečiais, mai
šosi čekoslovakai, nesutaria pa
tys afrikiečiai. Jiem iš tikrųjų 
ant galvos krinta didelės pro
blemos ir naštos.

Laive ir krante nelengvas 
naštas ant. galvų kilnojo mote
rys. Didelius krepšius jos neša 
galva, o ant nugaros buvo vai
kus prisirišusius. Labai gerai 
išbalansuoja. Tikrai mitrios ir 
sumanios! Nepamatysi, kad vy
ras ką nors galva neštų. -Ma
čiau. kaip viena afrikietė, mar
gaspalviu drabužiu apsisiautusi, 

~y nešė ant galvos pintinę .. . tuš
čių “Ccca-Cola” butelių! Vadi
nasi. ši amerikinė “civilizaci
ja” pirmoji pasiekė tolimuosius 
užkampius. Anglų kalbos jau 
gali mokytis iš reklamų: “Drink 
Coca-Cola!".

Išlipus Leopoldvillėje. pirmas 
įspūdis, kad esi ne kokiam 
džiunglių krašte, o moderniš
kam tropiku šdies kurorte. Na
mai dailiai išstatyti, gatvės šva
rios ir lygios, palmėmis ap
augusios, gražios rezidencijos. 
Bet yra taip pat dviejų miesto
dalių riba, nuo kurios ir prasi-

ke nei Washingtone negalėjau 
rasti tokios įstaigos ir žmonių, 
kurie būtų išdavę vizą įvažiuo
ti į Kongą. Keista: visi apie 
Kongą kalba ir jaudinasi ir 
ginčijasi ir net pešasi, bet nei 
valstybės departamente nera
dau patarimo, kaip formalumus 
sutvarkyti. Vizą teturėjau iki 
Brazzavillės. Kaip čia praeisiu 
pro muitinę ir sieną? Ką da
rys su mano lagaminu?

Pasirodė, kad vargo daugiau 
buvo su kriba, negu su forma
lumais. Man nesimezgė pran
cūziškai. o valdininkam — an
gliškai. Storas muitinės valdi
ninkas net atsiduso: “Ak, ir vėl 
amerikonas!”. Matyti, jau buvo 
kas nors iš angliškai kalbančių

dėjo neramumai: tai europinė 
miesto dalis ir afrikinė. Antro
ji yra skurdesnė. Tos miesto 
dalies galva yra buvęs dabar
tinis Kongo prezidentas Kasa- 
vubu. Kai belgai iš savo dalies 
išsilakstė, juodukam buvo* leis
ta užimti kai kuriuos baltųjų 
namus. Susikraustė tiktai ... 
į virtuves. Kiti kambariai jiem 
atrodė per šaunūs, neįprasti, 
neliestini. Aprimus vėl iš jų 
kraustėsi. Kažkaip nepatogu 
prabanga išsiskirti iš juodos sa
vo masės. Bet ji tvarkosi, su
laukusi naujų laikų, kaip mes 
— Naujųjų Metų. Aš pirmom 
1961 metų dienom buvau Leo- 
poldviilėje.

(bus daugiau)

Jadzė pažvelgė bejėgiu žvilgs
niu.

išlaisvinimą, kurį atnešė broliš
kos Tarybų Sąjungos nenugali
moji armija. Vienas iš trylika
mečių klasėje, sūnus aukšto pa
reigūno, pakilo ir leptelėjo:

— Iš tikrųjų buvo kitaip. 
Varšuva sunaikinta dėl to, kad 
rusai neleido ateiti pagalbai. Aš 
žinau, nes man tai pasakojo tė
vas, o jis tada su rusais vedė 
šnekas.

Klasėje visi įtempė ausis, 
laukdami, ką dėstytoja atsakys. 
Mokytoja paaiškino:

— čia mes turėjome pamo
ką iš pačios naujausios istori
jos. Nevisa mums dar gerai ži
noma. Laikui tekant, daug kas 
gali kitaip pasirodyti. Gi mums 
dabar, — ji peržvelgė visą kla
sę, — mums dabar privalu mo
kytis taip, kaip vadovėlyje ra
šoma.

Po pamokos, ji nubėgo išsi
verkti moterų tualeto kambariu
ke.

— Tu nieko nenuvoki! —' 
karščiavosi vienas pažįstamas, 
bekalbėdamas su Kristina, tie
siai šaukdamas, bet Kristina bu
vo jau pripratusi prie tų šūks
nių. — Tu nesupranti, kad pas 
mus yra vienas didelis sąmoks
las. Sąmokslas visos tautos. Su 
partija priekyje.

— Ir kas man iš to? — mąs
tė Kristina. — Gražiai aidi tik 

... . . ... ... .. . ...... . . 1 čia. įžiebia šventą įsivaizdavi ,minute minuten. Jei Stalinui koplvtele nedideliam vadovėlio tekstą. Jame buvo pa- * „ . , . . -t -J. . .. . , . . , , , . , , .. . , *. , . . . .. . mo ugnį. Bet ka turi vaikaivaikai skaito tas knygas, kūnas rašyčiau daugiau bent pusę nu- kambarėlyje, kuriame gyveno sakojama apie Varšuvos suki- 
mes taip mėgome, ar ne? — Ja- nutės, nebūtų fair

MARTA ERDMAN

TĖVAI IR VAIKAI
(3)

“Neturėjau 50 skatikų tram
vajui”, nusijuokė patenkinta.

“Zose, juk tai negarbinga!”, 
užrėkiau. “Jei stigo pinigų, rei
kėjo pėsčiai pareiti. Važiuoti 
vogčiom tai tas pats, kas 
ti.Labai jau negarbinga, tu 
nesakyk! ”

“Kokia ten negarbė”, 
dar garsiau juoktis. “Visi

vog- 
man

ėmė 
taip 

daro. Tai apsukrumas, o ne ko
kia ten nešlovė”.

Jadzė užsidegė naują papi-
rosą.

— Supraski mane, — prata
rė vos girdimai. — Pagalvojau: 
kaip aš galiu savo pačios ran
komis vaiką gadyti? Knygą pa
slėpiau, nedaviau. Aš žinau, 
kad tai juokinga ... Mes ne- 
sugedome .... Bet dabar pas

dzė atsisėdo ant kraštelio kė- mus kitoks oras. Kam dar ska- 
dės. — Pameni, kad ten yra 
visas skyrius apie nusirašinėji
mą?! — pašoko, lyg įgelta.

Kristina linktelėjo galva, nu
sišypsojo patenkinta. Gerai pri
siminė ... Tik dabar visa su
prato, ir šypsnis pradingo su
simąstyme. Gal ir ji pasikeitė, 
kaip Jadzė. Nebeliko džiaugsmo

jo, kol įtikino, kad galėtų sta
tyti virtuvėje, jeigu taip jau 
reikia. Dabar to pasakojimo 
klausydamas Petras, jau septy
niolikos metų berniukas, pats 
leipsta juoku, koks jis buvęs 
kvaišas.

— Vėliau kažkaip galvos 
tvarkosi, — guodėsi Kristina. 
Bet nedaug jai padėjo apsira
minti. Ji užtaikydavo vis ant 
naujų staigmenų.tinti? ... Ne, aš visiškai ne

pajėgiu tuo oru kvėpuoti.
Kristina graibėsi savo min

tyse. Jai rodėsi Jadzės būkšta- 
vimas gal kiek perdėtas. Negi 
galima žmogų auklėti taip, kaip 
kepamas kepsnis, atsaikėjus 
matą ir svorį pagal nusirašy
tą receptą? Ar nusirašinėjimas' 

iš tų prisimihų; Atsirado kaž- mokykloje iš tikrųjų gadina vi- 
kokia baimė. Būtų skaudu iki sam amžiui, jei vaikas tesiekia 
pačių panagių, jeigu jos Hanė lengvumo ir stoksta atsakomy- 
ar Magda imtų mokykloje nu- bės? Ji pati ... Hm?... Gerai 

prisiminė matematikos egzami- ..........
.............................. na kai baieė amnaziia Tain sakinetl taip, kaip jie non.— Žinai, jau turėjau rankose na-’ Kai Daige g11™321^- 1£UP•••

PRISIMENA mielą ir išmin
tingą Marytę, kuri ruošėsi bran
dos egzaminam. Ji turėdavo už
sikišti ausis ir verkdavo, 
tėvas, prie jos prisėdęs, 

. sė vadovėlio iškraipas.
— Aš žinau, kad buvo 

taip! — šaukė. — Tu man vis
ką galvoje sumaišysi. Aš neno
riu dabar nieko kito žinoti! Ne
taisyk, nekalbėk! Aš turiu at-

kai 
tai-

ki-

sirssinėti
— Ne! Savo mintyse jau ne- _ . rankose - -------—r- T * D xsusigaudau, — sunkiai atsidū- . ’ $ . . ‘ / ... ... - . Pnsimena mažą Rožytę su

so _  Tai a§ būsiu nasikei- ta — kalbėjo Jadze. — Bet paskui gyvenime — nieką- liesom kojytėm, kurios nebu-
tusi. Ar dar beprisimeni “Ne- kai prisiminiau Angliją ir Ta- dos. Kristina guodėsi: nieką- vo dar priaugusios nei lenkiš-
nuodėmingus metus?” dūką, beruoštantį pamokas, dos! Nei mokyklos nei gyveni- kam stailonui nei rusiškam ko-

Prieš akis turėjo atskleistą kny- mo egzaminuose. Niekados per pranui, kaip ji grįžo iš mokyk-
gą, o ant stalo — laikrodį, tą dvidešimtį metų nuo bran-
Staiga knygą užvožė, nebaigęs dos egzaminų.
viso uždavinio, ir atsistojo.

“Kodėl nebaigei rašyti?’’, pa
klausiau.

“Mokytoja liepė rašyti tik
tai 20 minučių. Tiek jau ra-

dukui. Juk labai malonu, kai šiau

Kristina nusijuokė. Kaip ji 
galėtų neprisiminti! Tai knyga, 
kurią godžiai skaitė vaikystės 
dienom.

— Taigi! — palingavo galva 
Jadzė. — Taigi ... Aš gal
vojau, kad ir mano vaikai taip 
smalsiai skaitys. Nupirkau Ta-

los namo ir kuždėdama bei pa
tikėdama motinai savo paslap- 

Daug stipriau jai dilgsėjo ta- !'• klausė: ■Papasakok man da- 
sai medalikėlis su Leninu - bar- 15 l,knu” ten buv0-
vaiku. Dar prisiminė Danos pa
sakojimą, kaip jos Petrukas nos mokytojos. Vienoje pamo- 
vieną dieną įsigeidė statyti koje buvo jau sugrumulojusi

Ir prisimena pasakojimą jau-

keturiese. Ilgai motina įkalbinę- limo beprotiškumą ir Lenkijos (bus daugiau)



jis per neapsižiūrėjimą pateko. 
Tai mažiausiai dvejų metų se
numo. V . -

— Dvejų? — nustebo Rau-

f=J

VARNIENĖS vaikų darželyje Chicagoje. Nuotr. V. Maželio.

Iš St. Barzduko kalbos Bostono apygardos suvažiavime

tautos

rotio, Mich., Loretta Kassel iš kalbėjo kun. J. Gurin

mums 
Bend-

len Shields iš Philai 
Pa.. Albin Jauks. So 
navo Liudas Stukas. 
akomponavo Algirdas

Ko tokiu "kultūriniu bendra* 
darbiavimu" siekia?

...z;

iciatčs rūbe, apačioje

to lietuviškos gimnazijos stei
gimo ir kultūros namų įsigi
jimo klausimus.

Kad Bendruomenė visur gy
va, nesunku matyti iš jos biu
letenio ir mūsų spaudos.

Pagaliau Bendruomenės ini
ciatyva einame į didžiąsias kul
tūrines mūsų manifestacijas — 
į II-ją Dainų šventų, į II-ją Tau
tinių šokių šventę ir į II-ji Kul
tūros kongresą.

Bendruomenės Kultūros Fon
das rūpinasi vadovėlių leidi
mu, išleido “Aleksandryno” I- 
jį tomą, leidžia “Gimtąją kal
bą”, Švietimo Taryba — litua
nistinių mokyklų programomis, 
vadovėlių parengimu, švietimo 
centralizavimu, kiek tai duodas 
ir yra įmanoma Amerikos gy
venimo sąlygomis.

Antroji linkmė — tai purty
masis tų metodų, kurie nuo pat
lietuvių tautos pabudimo laikų . čiu įnašu, 
nuolat ją laiko “karo stovio” 
padėtyje. Raudona gija per vi
są gyvenimą eina nuolatinis vi
sokių kombinacijų skaidymasis 
ir nuolatinė tarpusavio kova, 
dažnai labai nekultūringa, be
prasmė, bet savo vaisiais žalin
ga. Gerai žinau šios temos jaut
rumą, todėl toliau jos nebelie- 
čiu, grįždamas prie Bendruo
menės, kuri skelbia taiką, at
remtą į tautinį solidarumą, 
kaip aukščiausiąją tautinę dory
bę. Iš tikrųjų, nei mūsų

Liepos pradžioj bus JAV ir 
Kanados lietuvių II-ji Dainy 
šventė. Turime padaryti visa, 
kad dainų šventė taptų ne tik 
lietuviškos-mūsų-dainos, bet ir 
mūsų lietuviškos vienybės bei 
jėgos manifestacija.

Labai sunkiai sprendžiamas 
Bendruomenės finansų klausi
mas. Turėsime duoti vienokia 
ar kitokia forma pradžią Ben
druomenės Geležiniam Fondui, 
kurio pagrindinis kapitalas bū
tų laikomas būsimai nepriklau
somai Lietuvai, o šio kapitalo 
teikiami procentai eitų Bendruo 
menės veiklai finansuoti. Paga
liau turėtume paminėti JAV Lie 
fruviy Bendruomenės dešimtme
tį. Turėsime padaryti visa, kad 
ši sukaktis pastūmėtų mus lie
tuvišku keliu toli į priekį ir 
šitą kelią įprasmintų kuriuo 
nors didesnės reikšmės turin-

MIKALAUSKAS, (

Bendruomenės gyvaisiais klausimais

me! — tvirtai atsakė Raudo
nienė. — Va, iš to "naujo (pa
brėžė) žurnalo.

— Štai, šias, — atskleidė ir 
parodė Novilė.

Siuvėja nusišypsejo. Paėmu
si žurnalą užvožė ir pasakė:

— Aš labai atsiprašau. Čia

donienė. — Ar tikrai prieš 
dvejus metus tokias šlykščias 
madas siuvo? Mes negalėjome 
atsistebėti. Novilė dėl to ir 
parodė ... O ką jūs turite nau
jo?

— Eime, parodysiu, — ne
žymiai nusijuokė siuvėja. Z. D.

tandymat, bet gali virsti mada.

ZuUw»l LVdlKU-llUlillS b Ui V jaku

lius ir k. ir biaumen vunieui- 
jos benuruomene, nors negau
si, tai pajėgi. beveik visuoiuuo 
pritarimu benuruomene tąip 
pat susuauke Italijoje, Prancu-

bei besiaukojančių žmonių.
Man labai malonu šia proga 

padėkoti Bostono apylinkei ir 
apygardai už bendruomenines 
pastangas, skiriamas lietuvių 
vienybei tokioje sunkioje liki- 
minėje mūsų kovoje.
KUR EINI, BENDRUOMENE?

Užsiminėme apie bendruome
nines vienybės pastangas. Ties 
šiuo klausimu tenka ir ilgėliau 
stabtelėti ryšium su kai kurioj 
mūsų spaudoj keliamu klausi
mu: Quo vadis, Bendruomene? 
Bendruomenės žmonės kai kam 
atrodo “didžiai ydingi”, todėl 
jų ir pati Bendruomenė veda
ma negeru bei netikru keliu. 
Kliūvu čia jiems ir aš pats, kaip

Bendruomenė jau turi savo 
balsą — tai Centro Valdybos 
leidžiamą biuletenį. Šiuo metu 
jis pasirodo kas mėnuo ir pa
skleidžiamas 1,300 egz. Negali 
mums nerūpėti, kad šis Bend
ruomenės balsas taptų vis gar
sesnis, įtakingesnis, reikšmin
gesnis.

sieinančias gastroles (pvz. Det
roito apylinkė kasmet duoda po 
didelį kviestinį koncertą, iš da
lies taip pat Clevelandas ir ki- padėtis nei mūsų pačių likimi- 
tos vietovės).

Los Angeles apylinkės pa
stangomis įsigyti Kalifornijos 
Bendruomenės centro namai.

zijoje, Australijoje, Kanadoje CV pirmininkas, turįs tam tik- 
bunkesms jai Kelias „en, kur ra balsą Bendruomenės gyve- 

ji raao senąją, savaip jau or- nime. Taigi galiu pasisakyti ir 
gamzuotą musų išeiviją, šilai klausimu, kurgi iš tikrųjų Ben- 
taip pat būdinga AmeriKai. Ne- druomenė eina. Jos kelyje ma

tau ypačiai dvi linkmes.
Pirmoji linkmė — tai kon

kretus darbas. Todėl Bendruo
menė daug dėmesio skiria li- 
tuanistio švietimo reikalui. Dau
gely vietų ji rūpinasi lituanis
tinių mokyklų išlaikymu, dau
gely vietų ji šias mokyklas glo
boja bei paremia.

Toliau Bendruomenei rūpi 
lietuvių kultūros reikalas, todėl 
ji organizuoja kultūrinius pa
rengimus. minėjimus, dailės pa
rodas. paskaitas. Kai kur ji iš
laiko chorus (pvz. Omahoje), 
kai kur dainos ir meno viene
tai veikia prie Bendruomenės

Tik ir vėl reikia atsiminti, kad (pvz. Rochesteryje choras, Cle- 
ne įstatai kuria gyvenimą ir velande — Vaidilos teatras ir 
veiklą, o tik žmonės. Bendruo- k.).
menė tiek pajudės, kiek atsi- Bendruomenė darosi vienin- 
ras ja tikinčiųjų, jai dirbančių telė pajėgi rengti brangiai at-

iengva sena mesti, sunku nau
ja surasti. Kai kur nepavyksta 
įsteigti net LB apylinkių. Be 
entuziazmo, be polėkio ir be 
žygių tegali būti inercija bei 
pilkuma.

Tada paprastai griebiamasi 
už formalinių įstatų straipsnių, 
ko neišvengė nė Bendruome
nė, jau trimis atvejais svars
čiusi įstatų pakeitimus bei pa
pildymus. Reikia tikėtis, kad 
paskutinė LB įstatų redakcija, 
priimta LB Tarybos 1960 rug
sėjo 24-25 Chicagoje, turės dau
gelį jos darbininkų patenkinti.

T. B. Mikalausl
50 mėty

Welland, Ont., gruodi 
surengtas pagerbimas 
Barnabui Mikalauskui, O 
kuriam suėjo 50 metų. I 
ta sveikinimo kalbų, įtei 
lių ir dovanų.

Tėvas Barnabas Mikai 
gyvena St. Catherines, 
pranciškonų vienuolyne, 
aptarnauja ne tik tos vie 
tuvius, bet ir Wellando 
gana Falls. Jis čia pasta 
lyčią, jaunimui žaisti be 
tuoti salę. Daug laiko i 
gijos skiria visuomenini 
lai, vadovavo Wellando 
dybai, dirbo šeštadienini 
kykloje, veikė sujaunir

Jis mėgsta spaudos 
nemaža rašo įvairioje ka 
doje, kurį laiką dirbo 
ninko redakcijoje.

HARTFORD, CONN.
Kristina Raščiūtė - Šerkšnie- 

nė, baleto šokėja, plačioje apy
linkėje yra scenoje pasirodžiu
si ir pasižymėjusi savo baleto 
talėntu. Sausio 28 ji dalyvaus 
pabaltiečių koncerte Hartforde. 
Pianu jai palydės pianistė kom
pozitorė Eleonora Dvarionaitė 
-Minukienė.

niai rūpesčiai neleidžia 
tarpusavo erzelio kelti, 
ruomenė pasisakė ir pasisakys 
prieš tokius metodus.

Tai štai mūsų atsakymas 
tiems, kurie klausia: kur eini, 
Bendruomene?

ATEITIES RŪPESČIAI.
Pavasarį turėsime išsirinkti 

naują LB Tarybą.. Centro Val
dyba svarsto jos rinkimų tai
sykles, šitą darbą netrukus 
baigs. Svarbu išsirinkti pajė
gią bei darnią Tarybą ir rinki
mus pravesti gyvu sąjūdžiu už 
Bendruomenę.

KRISTINA SERKSNIENĖ

Chicagos apygarda 1960 įren
gė Lietuvos paviljoną tarptau
tinėj prekybos ir pramonės pa
rodoj ir juo ne tik garsino Lie
tuvos vardą, bet taip pat už 
meno kūrinius laimėjo nepri
klausomai Lietuvai kelis meda
lius (jie įteikti nepriklausomos 
Lietuvos konsului dr. P. Dauž- 
vardžiui laikyti bei saugoti). Chi 
cagos apygarda dabar svars-

(atkelta iš 2 psl.) '
trejis metus 1958.1.30 ‘Tėviškės 
Žiburiuose’ lietuvių išeivijai 
siūlė ‘sugyventi su tauta, kol 
kas nuošaliai paliekant jos vals
tybingumo klausimus’.

“O pagaliau gali kilti ir toks 
klausimas. Kuo tuodu abu pa
siūlymai, Atmaus — A. šal
čiaus ir V. Trumpos, skiriasi 
nuo K. Liaudžio, buvusio vy
riausio sovietinės Lietuvos en
kavedisto, vadovavusio Valsty
bės Saugumo Komitetui oku
puotoje Lietuvoje, savo metu 
padaryto pasiūlymo lietuvių iš
eivijai — ‘Likite ten (kur esa
te), bet bendradarbiaukite su 
Tarybų Lietuva kultūros srity
je’. Buvęs vyriausias okupuo
tos Lietuvos saugumietis ta pro
ga, lyg kokią malonę, dar pa
žymėjo, jog užsienin lietuviai tik šios kartos atstovo balsu iš atvaizdai, 
galėsią ne tik pasinaudoti so
vietinės Lietuvos kultūriniais 
atsiekimais, bet ir patys jų kū
rime dalyvauti’ (Žinoma, kurda
mi ir jie turės laikytis “socia
listinio realizmo”, tarnaujančio 
komunistinei propagandai!
Red.).

S. Žymantas čia dar primi
nė, kad sovietinis pareigūnas 
Washingtone L, Kapočius žadė
jo tokiam bendradarbiavimui 
pagausinti ekskursijas iš Lietu
vos ir pranešė, kad jau ruo
šiama knyga apie visų lietuvių 
kultūrinį gyvenimą.

“Taigi, tas planas, apie kurį 
savo laiku kalbėjo buvęs so- • 
vietinis saugumo o viršininkas ' 
okupuotoje Lietuvoje, jau pra- ■ 
dedamas vykdyti. Ir michailo* 
vinio sugrįžimo į tėvynę komi
teto pavadinimas taip pat se
niai pakeistas nauju pavadini
mu, kaip to reikalauja Dovydo 
(Camp David. Red.) dvasia, — 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
užsieniu”.

tūrinėje plotmėje ir Įvairiais 
— kultūriniais mainais tarp 
lietuvių išeivijos ir komunisti
nio režimo Lietuvoje, sovieti
niai okupantai mėgintų sugriau
ti užsienio lietuvių ligšiolinį vie
ningą nusistatymą Lietuvos oku *" 
pacijos atžvilgiu ir jos vedamą 
akciją tai okupacijai pašalinti, 
tuo būdu siekdami iš viso su- 
naikinti politinę lietuvių išei
viją ... Chruščiovo terminu ta
riant, jų tikslas — palaidoti 
mūsų tautinę išeiviją.

Ar tai naujos kartos balsas?
Autorius prikiša Santaros 

studentam nutolimą nuo tos or
ganizacijos kūrėjų tikslų. O i 
galimą paaiškinimą, kad čia au
gusi karta turi kitaip galvoti, 
nes ji esanti “atitrūkusi” ar 
“maištaujanti”, jis atsako kaip

Washingtbn, D. C.

Rasa Gustaitytė “The Wash- 
ington Post” 1960 gruodžio 27 
gražiai aprašė Baltijos valsty
bių atstovus Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Laikraštin į- 
dėti Lietuvos atstovo Juozo 
Kajecko ir Latvijos įgalioto mi- 
nisterio prof. Arnoldo Spekkes

STOUGHTONO Žll
Gautingo sergantiem 

viam renkant aukas, k; 
nesusipratėliai žiauriai 
rinkėjus. Matyt, komu 
“Laisvės” įtakoje ir jc 
žiais žodžiais” ... Tieu 
tijos lietuviam džiovinin 
kojo po 1 dol.: L Vait 
J. Carabotso, J. Mullen 
Čarli, B. Blys, EI. Ja 
B. Hawen, B. Francis, 
činskas, R. Lleon, St. P 
ki, C. Murphy, J. Sėti 
Flanagan. Po 50 centų: 
J. Elbines, A. Silva, Ec 
B. Parnis, R. Martin. ! 
Vembrė pridėjo 3 dol. 
sidarė 22 dol. Pinigai 
Gautingan.

Andrius ir Marija S 
čiai sausio 15 sulaukė 
tų moterystės gyvenim 
ties. Andrius Simonavi 
10 metų paraližuotas. 
mynės — Agnės Anų: 
ir Ona Janušonienė
surengė pobūvį, pagu 
Mariją Simonavičienę i 
rūpestį slaugant ir priž 
gonj, nors kaimynai te 
“Atiduok į senelių pri 
ką čia vargsti”.

Pobūvyje dar dalyvi 
M. Vembrė, Janušonis 
nušonytė, M. Uždavir 
Canton), V. Venskevi 
k. Linkėkime ištvermė: 
rybės ligoje ir slaugy

Europos, atstovo, kuris esąs 
mokslus išėjęs jau ne Lietuvo
je, bet nesijaučia nei “atitrū
kęs” nei “maištaujantis” ir iš
augo i rimtą kovotoją dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Jis 
sekdamas atidžiai Amerikos lic> 
tuvių spaudą, o taip pat sovie
tinius laikraščius, rašė:

“Ypačiai reikėtų pridaboti 
mūsų spaudą nuo ‘koegzisten- 
cialistų’ antplūdžio. Vieni jų, 
be abejo, ‘joneliai- durneliai’, 
bet kiti jais tik apsimeta. Man 
regis, jog jie dainuos populia
riom ‘krikščioniškom’ ir ‘tau
tiškom’ arijom- Tai ir yra nau
jas metodas — pamažu, neju
čiom nuodyti. Iki šiol negirdėtai 
pasišauja ‘artinti emigraciją su 
kraštu', visą kritiką telkia į šią 
pusę (užsienio lietuvių), o ant
rajai (okupantų) verbuoja tą pa
lankumą. kurį iki šiol bent žo
džiais, dar įprasta buvo rezer
vuoti rezistencijai".

Nors S. Žymanto žodžiai bu
vo taikyti Santaros susirinki
mo proga, bet kreipėm į juos vadovauja sportui ir kėgliavi-
daugiau dėmesio, nes jie gali mo lygai- Už savo veiklą 1956
liesti lygiai kitų organizacijų gavo apskrities atžymėjimą. New York ir miesto

“Vėliau, pasinaudodami va- jaunimą, lygiai ir kai kurį se- 1951 pirmininkavo vyčių sei- Newš.
dinamų bendradarbiavimu kul- nima. mui Newarke, 1958 buvo Cent*

NEWARKE PAGERBĖ L JANO
New Yorko ir New Jersey 

Lietuvos vyčių apskritis sausio 
14 surengė pagerbimą Larry 
Janoniui už jo veiklą vyčių or
ganizacijoje. Pobūvis įvyko šv. 
Jurgio salėje Newarke. Jam va
dovavo Jokūbas Stukas — kul
tūros komiteto pirmininkas. Da
lyvavo ne tik vietiniai vyčiai, 
bet ir Centro Valdybos pirmi
ninkas Robertas Boris iš Det-

ro valdybos vicepin 
dabar įeina į centro

Dirba aviacijos pra 
vairiose šakose. Dabai 
kybės skyriaus virsi n 
deral Manufacturing a 
neering Co., Garden 1 
Yra vedęs Jean Dror

Pokylio metu invok 
kalbėjo prel.. Ignas K( 
tarė sveikinimo žodį. 1

Chicagos, Rita Pinkus, Dorothy 
Sinkavitch — abu iš Worces- 
terio, Mass. Taip pat ir buvę 
Centro Valdybos pirmininkai
Juozas Boley, Albertas Vaši- kas. 
liauskas - Wesey.

Larry Janonio veikla vyčiuo
se prasidėjo 1949, kada jis vy
čiuose buvo iždo globėjas ir 
sporto vadovas. 1952 išrinktas 
apskrities pirmininku, tas pa- 
reigas eina ir dabar. Taip pat

Pokylyje buvo dar 
kunigai: St. Raila. P. 
tis, R. Thompson. V 
vičius, P. Žemeikis, L 
bei jo žmonos tėvai 
nės.

Pagerbimas buvo ta 
minėtas vyskupijos 1; 
Advocate. Catholic ?



DARBININKAS

REKOLEKCIJŲ namų projektas.

“ RSAL ESTATE

Ideal for Catholic Institution .
in New City, N. Y.

— 7 room home on ! silūre aere 
bcautifully landseaped corner pi t. 
Immense porch encircles heme; im
mense attic. Sacrificing fo»- $40.000. 
Ov.-ner. Call NE 4-2483 for appt.

In Saint Martin’s Parish. in MAS- 
SAPEQUA. L.I. Nassau Sbor's — 
8 room split. 120x100 \vooded p’ot, 3 
bedrms.. 2 baths. livrm.. fūll dinrm.. 

,'eat-in kitehen. mahogany pane’led 
den, separ. laundry room. fnll bsmt.. 
many extras. St. Martin’s ptroeira! 
sehool. Asking $27.900 — Mortgage 
$23.650 available. Lincoln 1 8775.

1961 m., sausio 24 d., nr. 6.

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

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders> < geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos ■
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo Hl-Fl

aparatams ‘
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dę>vanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, Hl-Fl bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto teenniko

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

Atsiskyrė nuo vienybės
Kažkoks atsiskyrėlis praeitų 

metų gruodžio 23 komunistinė
je Laisvėje paskelbė savo laiš
ką. “Laisvė” jam davė priera- 
ša ’ Laiškas nuo naujo ateivio, 
kurio nesutila^ spausdinti dy- 
pukų spauda”. Tai pastebėju
si “Vienybė” sausio 6 toliau 
rašo: “Ta naujo ateivio nuomoj 
nė. radusi vietos komunistų 
‘Laisvėje’, sukosi aplink A. šal
čiaus pereitų metų ‘Darbe’ iš
spausdintą straipsnį ... Nau
jas ateivis, pasivadinęs Atsi
skyrėliu ... Atsiskyrėlio įsiti
kinimu, 1918 m. vasario 16 d. 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somybės aktas jau priklauso 
prie mirusios praeities. Lietu
va (jo supratimu) prarado ne
priklausomybę jau 1926 gruo
džio 17. kai Vatikano dva
sios ir idėjų sukurstyta lietu
viška karininkija nuvertė teisė
tą Lietuvos valdžią . . . Kaip ten 
bebūtų, rašo toliau Vienybė’.1 
— bet šio Atsiskyrėlio (gal 
nuo katalikų) straipsnis Lais-' 

’ vėje’ yra vienas iš būdingiau-| 
siu praeitų metų įvykių mūsų' 
gyvenime ”. I

Tas laiškas tikrai būdingas į 
trimis atžvilgiais: viena, jisai 

‘ parodo Atsiskyrėlio proto men-
; kystę; antra, dipukų spauda

negalėjo ir niekas negali spaus- 
f dinti žmogaus, nes pasakyta:

“laiškas nuo naujo ateivio, ku
rio nesutiko spausdinti”; trečia, 
jis atsiskyrė nuo vienybės kitų 
lietuvių (gal ir Vienybės ben-| 
dradarbių) jau tada, kai susidė
jo vienybėn su minėto Darbo 
bendradarbiais.

NAUJI REKOLEKCIJŲ NAMAI
B.cthers of the Christian 

Schcols stato naujus rekolek
cijų namus prie Santa Fe, N. 
M., Sangre de Christo kalno 
aikštelėje. Namai kainuos apie 
25.000 dol. ir bus pastatyti 
1962. Bus 40 gyvenamų kamba
rių, koplyčia, studijų kambariai 
ir k. Čia tos kongregacijos vie
nuoliai. kurie dirba privatinė
se mokyklose, protarpiais su
sirinks ilgesnėm rekolekcijom, 
studijom, susikaupimui ir at
vangai. Bus taip pat vedamos 
uždaros rekolekcijos vyram. 
Kongregacijos centras yra Wi- 
nona, Minnesota. '

— Maskva pasiuntusi slap
tą Įsakymą satelitam tuo tarpu 
sulaikyti ginklų siuntas Į Kubą.

TO PLACE
YOUR AD 

CAMCEL OR CHAN. 
Call LO 3-7291

PRAPLĖSTA SOCIALINĖ APSAUGA >/2 MIL ŽMONIŲ
Su 1961 pradžia dar 450.000 

žmonių galės gauti Socialinės 
Apsaugos mėnesinius mokėji
mus, nors jie ir dirbtų, kaip 
pranešė Jerome Blumberg. Wil- 
liamsburg (Brooklyn. N. Y.) 
distrikto menedžeris. Kartu pa
stebėjo. kad pasilieka nepakeis
tos šios taisyklės.

1. Bet kuris asmuo, uždirbąs 
1200 ar mažiau dol. i metus 
vis dar turės teisę gauti pilną 
socialinės apsaugos čeki už 
kiekvieną metų mėnesi;

2. Bet kuris asmuo, sulau
kęs 72 metų, vis dar galės gau
ti pilną Socialinės Apsaugos 
čeki kas mėnesi, nežiūrint į 
tai, kad jis dirba ir i tai. kiek 
uždirba.

3. Jokio nuskaitymo iš Socia
linės Apsaugos čekio nebus da-

romą už mėnesi, per kuri jis 
uždirba 100 dcl. ar mažiau. Jei
gu jis save išlaiko iš savo biz
nio. tai jokie nuskaitymai ne
bus daromi iš mėnesių, per ku
riuos jis savo biznyje negali 
padaryti substąncijalaus darbo. 
P. Blumberg paaiškino, kad pa
keitimas. padarytas paskutiniais 
potvarkiais, liečia tuos asmenis, 
kurie uždirba daugiau kaip 1. 
200 dcl. per metus. Už uždar
bius nuo 1.200 ligi 1.500 dol. 
Į metus jis atiduos vieną do
leri Socialinės Apsaugos bene- 
fito už kiekvienus du uždirb
tus dolerius. Už uždarbius, di
desnius r.egu 1.500 dol. į metus, 
jis atiduos vieną doleri už kiek
vieną uždirbtą doleri. Pagal se
ną taisyklę, kuri buvo ligi 1960 
metų pabaigos, iš asmens buvo

Antrasis galas lazdos
Vytautas Meškauskas iš Chi- 

cagos nepašykšti “Vienybei” 
prirankioti visokių pasišaipymų 
ir kandžių priekaištų kitiems 
iš dabarties ir praeities. Sausio 
13 jis prirašė visokių “istori
jų” apie aukas, pelnus ir nu-

TORONTAS, ONT.

> gėrimus, arba jo žodžiais ta
riant. “ubagus”. Baigė pamoks
lu iš Mato evangelijos: “Duo
damas išmaldą, netrimituok ties 
satfim trimitu, kaip kad veid
mainiai daro”. Jei jau yra ran-
koše evangelija, galima būtų su
stoti ir ties tokiais Mato žo
džiais: “Kokiu saiku, saikėjate, 
tokiu bus ir jums atsaikėta ... 
Kiekvienas, kuris pyksta ant 
savo brolio, bus smerktinas 
teisme ... O kas sakytų: Be
proti! bus smerktinas į praga
ro ugnį”.

Kursų metu valgiu rūpinosi 
Sakalų šeima, talkininkaujant 
V. Simanavičienei, L. Kolyčie- 
nei. Maistas buvo puikiai pa
ruoštas ir jo jaunimui buvo 
gausiai.

Toronto moksleiviai ateiti
ninkai, ypač jų valdyba (pir- 

nys — Katalikiškoji spauda, B. mininkė Virginia Sakalaitė) pa- 
Krokys — Inteligentiškumas, 
V. Birieta — Susirinkimai, pir
mininkavimas ir sekretoriavi- 
mas. S. Juozapavičius — Pa
reigingumas. V. Matulaitis — 
Charakterio ugdyms. Iš pačių 
moksleivių referatą skaitė Lio
nė Stanevičiūtė iš Hamiltono ir 
pietų metu kalbėjo Augustinas 
Juodvalkis iš Rochesterio.

Sausio 7-8 Toronte įvyko 
moksleivių ateitininkų organiza
ciniai - ideologiniai kursai. Kur
suose dalyvavo 50 moksleivių 
ateitininkų iš Hamiltono. Ro
chesterio ir Toronto. Kursų me
tu paskaitą skaitė J. Žiūraitis 
— Kas yra ateitininkas. J. Plei-

reikalauta atiduoti savo visą 
mėnesini Socialinės Apsaugos 
čeki už kiekvienus 80 dol. ar 
dali jų. kurie yra virš 1,200 
dol. “Pakeitimas naujame Įsta
tyme eliminuoja galimybę as
meniui prarasti daugiau Socia
linės apsaugos benefito. negu 
jis uždirba • iš savo darbo. Si 
galimybė egzistavo pagal seną 
Įstatymą”.

P. Blumberg toliau nurodė, 
kad yra 11,100,000 žmonių, tu
rinčių 65 metų amžiaus ar dau
giau, kurie reguliariai gauna 
mėnesinius mokėjimus arba 
juos gautų, jeigu šeimai duoną 
uždirbantis nedirbtų. Iš šių apie 
2 milijonai bus paliesti Įstaty
mo pakeitimu. Žmonės, kurie 
dirba, taip pat gaus mėnesi
nius Socialinės Apsaugos če
kius. 1,400,000 iš jų nepada
vė prašymų mokėjimams gauti, 
nes uždirbo daugiau, negu 2, 
080 dol. į metus. Šią sumą gau
nant. pagal seną Įstatymą, ne
galima gauti jokių socialinės 
apsaugos čekių. P. Blumberg 
patarė, kad visi, kurie gali gau
ti Socialinės Apsaugos mokėji
mus, bet dar nepadavė prašy
mų jiems gauti, nes dirba, tu
rėtų kreiptis Į Socialinės Ap
saugos įstaigą ir pasiklausti, ar

Teaneck, N. J. — VVHITE COLONI- 
AL. Brick and frame, 13 yra. old. 
Living room with fireplace, dining 
room. kitehen. 3 laigė bedrooms, 
2*2 baths. . w/w carpeting. Large 
5*2rr Mortgage can be assumed. 
Asking $25.000. O\vner. TE 6-3960.

In Saint Athanasius Parish in Ben- 
sonhurst, Brooklyn, N.Y. 11 rooms. 
1 family, fully detached. excellent 
condition. finished cellar. 5 bedrms.. 
1 block from St. Athanasius schobl 
and church. $27.000. 2142 63rd St.. 
Bklyn. Call days LOngacre 3-2637. 
nights TE 7-3208.

In Saint Michael’s Parish

in FLUSHING. L.I. N.Y. 

40x110. 6 rooms and porch. large 
garage, modem kitehen, new heat 
& plumbing; walk to subway. Ask
ing $20.000. Telephone Hl 5-0382.

CHILDREN BOARDED

DAY CARE FOR CHILDREN

ANY AGE

Bronx, N. Y.
Catholics VVelcome — Lovmg Care
Reasonable rates. Inspection invited

DA t-2792

In Lancaster Avenue area

in Brooklyn. N. Y.

LADY VVILL‘ DAY CARE CHILD
REN IN HER OWN PRIVATE 
HOME. Catholics welcome: Reason- 
able prices. — Phone Nl 8-4588.

rodė daug nuoširdumo ir atei- Įstatymo pakeitimas palies jų 
teises gauti mokėjimus.

(Byline Article No. 4 1960 
Amendments to Sočiai Securi- 
ty Law)

tininkiško bieiuliškumo svečiam 
moksleiviam iš Rochesterio ir 
Hamiltono. .

Organizacinius kursus orga
nizavo Tėvas Rafelis šakalys. 
O. F. M., artimame ryšy su To
ronto, Hamiltono ir Rocheste
rio sendraugių ateitininkų pir
mininkais. Dalyvis

Mindaugas Australijoje
"Mūsų Pastogėje", Austra

lijos lietuvių bendruomenės sa
vaitraštyje. 1960 lapkričio 26. 
Juozas Alinis Jūragis. rašąs at
karpoje apie Žalgirio kautynes, 
pastebi, kad Mindaugas (Lietu
vos valstybės kūrėjas, pirma
sis bei vienintelis iš Lietuvos 
kunigaikščių vainikavęsis kara
liaus vainiku, siekęs apkrikšty
ti Lietuvą, uolus kovotojas, ku
rį ligi šiol visi istorikai tebelai
kė didžiu valdovu) ... “nesu
prato likiminės kovos prasmės", 
nes dėjęsis su Livonijos kry
žiuočiais — vokiečiais, nepa
kankamai rėmęs prūsus, žemai
čius ir kuršius sukilėlius, pasi
daręs nepopuliarus dėl kiiks 
to. tesirūpinęs daugiau 
Rusijos žemių ir dėl to “Min
daugo žlugimas buvo neiš*en
giamas”. Gaila, kad tada negy
veno tasai Juozas Jūragis. Bū- susprogdinti atomine energijai 
tų pamokęs mūsų laikų “liki- arba sugriauti lėktuvų bombo- 
mirės kovos", pav. kaip didžio- mis iš oro. Gaila, kad tada Lie-
sios valstybės neparėmė vengrų tuvos soste nesėdėjo Juragiai... 
sukilimo. O svarbiausia, būtu

DETROIT, MICH.
kai parapijos administratorius 
kun. M. Kundrotas pranešė, 
kad 1960 metais parapijos sko
la atmokėta. Kun. M. Kundro
tas nuoširdžiai dėkoja parapie- 
čiams už jų dosnumą.

Stasys Novickas ir jo žmona 
Aldona (Kardokaitė) atvyko Į 
Ameriką apie 1948-19, anks
čiau gyveno New Yorke. Turi 
dukrelę Angeliną - Mariją. Jis 
pats arba apie jį žinantieji pra 
šėmi rašyti: Mrs. M. Tarase- 
vich. 13 W. Main St. Dryden,

HELP W. FEMALE

AN IMPORTANT JOB —

LRKSA 171-os kuopos meti
niame susirinkime. įvykusiame 
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje sausio 15. išrinkta nauja 
valdyba: dvasios vadas kleb. 
kunigas Mykolas Kundrotas,
pirmininkas Juozas Šalnis. vi- Mirė. Cecilija Valentinienė. 
cepirmininkai — Bill Walls ir 73 m., mirė sausio 2. Palaido- 
Petronelė Madonienė, sekret. ta iš Krikščionių Pagalbos baž- 
Ona Valatkienė, ižd. Mary Ann nyčios. Teresė Bernadišienė, 73 

m. mirė sausio 13. Palaidota 
iš šv. Antano bažnyčios. Juli
ja Putris, 73 m. mirė sausio 
14. Palaido iš Dievo Apvaizdos 
bažnyčios. Visi palaidoti Mt. 
Olive kapinėse. Sausio mėn. dar

Kanas, knygų peržiūrėtojos — 
Elzbieta Paurazienė ir Sofija 
Bitner (sav. Sopie’s grožio sa- 
liono). Atstovai Į ALRKF Det- 
rotito skyrių išrinkti Petras Ma
doms ir R. Valatka. LRKSA
75 metų deimantinio jubilėjaus. mirė Feliksas Platonis. 69 m..
narių vajaus ir kiti svarbesni Antanas Tamavičius. 83 m„ A-
reikalai pavesti naujai valdy- melia Zub.s 73 m.. Anna Ro- 
bai. gers, 73 m., ir Vvailer Šėmis,

Dievo Apvaizdos lietuvių baž- 64 m. f
nyčios parapiečiai pradžiugo. Lietuvos vyčiu 79-tos kuopos 
--------- ---------- —---------------- į valdybą 1961 metam sudaro:
pataręs Livonijos vokiečiu pilis] ^irm’ Frank Zager, vicepirm.

* Edvardas Martin ir Frank Pe-

Leam an interesting profession. 
Full pay whife training. Perma- 
nent employment with many be- 
nefits. Pleasant working condi- 
tions—air conditioning. attractive 
Cafeteria and lounges. Mid 
Manhattan Office. Call Miss M. 
Smith, LO 4-9771 for appoint- 
ment Monday through Friday — 
9:00 A.M. - 5:00 P.M.

NEW YORK TELEPHONE

COMPANY

230 West 36th Street

į sha. fin. sekret. Lillian Stepan, f
I ižd. Chester Nashžon ir direk- | 

toriai Joseph P. Chapsl. Leonard I2v. BePastogis

MIRONO MAISTO KRAUI'VI

Pristato i ramtis lietuviškus skilandžius ir sūrius
nll >p«ijtl prici

34* Grand Street, Brooklyn 11. N. Y.

Pa pi u Intomis kainomis priimame užsakvmu.- 
VKSTKVftMS ir POBŪVIAMS

Tel. 2-433, Jj

S & (i MEAT MARKET

Salas. Bill VValls, Victoria Che- f
¥ .

ii

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street Brooklyn I I, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 I 8

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

Siuntiniai j

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

f

EVcrgrcen 2 61

VYTAUTAS BELECKAS
SAVININKAS

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENĖ

Phone: ELizabeth 4-7608

| Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

Richmond Hill 18. N. Y.

į MERCURV Parcel & Trading Co
Į 943 Elizabeth Avenue

CATHOLICS VVELCOME & GIVEN
BEST OF CARE. Private Home.

Ali Ages.

Elizabeth. N. J.

Playroom, television. yard. hot lun- l LIETUVĄ. UKRAINĄ. LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus 
ches. Sleep-in if preferred. Phone: £

LA
------------------------------------------------------  ► Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu- 
rsTuniTr- AjrvrMirp wtt t ruv » tėrn- Pa’tam: vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri- 
c. MULiL MUitiisr.---------------------------imami užsakymai.ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti
CARE CHILDREN - ANY AGE - £ įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
East 200 Street Area. Bronx. N. Y.
Excellent care at reasonable prices.

LU 4-1806

CATHOLICS VVELCOME: CHILD 

CARE IN PRIVATE HOME - ĮN 

JAMAICA AREA. $8.00 per vveek. Krautuvė: 75 East 7 th Street • Tel. OR 4-3930

JA 9-2664

Catholics VVelcome

CHILD CARE

INFANT TO SCHOOL AGE 

Monday - Friday. Ground floor fac- 

ing park. Phone MOnument 2-C042.

AR JŪS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdrauda?

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

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

Catholics VVelcome

LICENSED MOTHER will BOARD 
CHILDREN - VVeekly - Monthly - 
Yearly — in own home opposite
St. ciement's Catholic Chxirch. — Dideliam apdraudos sutaupymui, geresnei savo apsaugai
Reasonable Rates. Phone ja 9-2768. g jr greitesniam patarnavimui,

Ž reikalaujant nuostolių atlyginimo.
CHILD CARE 5 DAYS A VVEEK. A

X Kreipkitės:
Catholics VVelcome *
Reasonable Rates g ALBERT F. PETERS < Pclmtiskas)

225 VVest ,110 Street. N. Y, City T — ~ < <•,
Apt. 33 MO 2-3073 į APDRAUDOS SPECIALISTAS
-----------------------------------------------------  £ 84-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21. N. Y.

CHILD CARE BY CATHOLIC | Tel. VI 3-1477
MOTHER IN PRIVATE HOME f NAMU ADRESAS

With I>arge Backyard. Near sch’ols Ž 106-53 — 951h .Street Ozone Park
and transportation. — Reasonable j 
orices — 1095 Heririmor .Street.
Brooklyn. N.Y. — Tel. HY 3-9222

For Information refer Dept. "L”

iSSSBSSSSSSSSSSSSSBBSSSSMBOBl

palonis. Jchn Dargis, Magdalen 
Smailis ir Peter Stanulis.

Lietuvių Me'odtjų radijo va
landėlės metu dažnai girdima 
naujų lietuviškų plokštelių mu
zika (Bostono lietuvių choro. | 
Sophie Barčus dainininkių. Lio- | 
r.ės Juodytės ir Vanda Stankus 
Įdainuotų). Programa transliuo-

kiekVwlt šeštadienį 5 | washington st., 
va!, popiet iš VVJLB stoties ban- a

CRUISES-HOT2LS
AIR - STEAMSHIP

IMMIGRATION

PAPERS
FOREIGN MONEY

INTERNATIONAL

DOMESTIC

Mail or Phone tfINTER CARDEN TAAERN. INC

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27. N. Y

< i jama OITR 95th YEAR

Salė vestuvėms, ir kito ■9kioms pramogoms Be to. ■ 
duodami polaidctuvinial 
pietūs. Pirmos 
tuvHkss

OLdfield 6-1330o šunies uan- a HOBOKEN |
R. J. Valatka

HOBOKEN
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IŠSIUNTIMU REIKALINGA PASIROPINTI JAU DABAR!

mūsų giminės SSSR, Ukrainoje, Gudijoje, Lietu- 
IfĄ voje, Latvijoje, Estijoje, Užkarpatėje labiausiai 

vertina gautam siuntiny ? ? ?
n Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO

NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
ITT TO galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 

čiom žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525 

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDLGN IR SEKMADIENIAIS, 
ISSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

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

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

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

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

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!

t

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wbolesale) kainomis.

K& K FABRICS

t
1158 East Jersey Street . EHzabeth, N. J.

Telefonas: ELizabeth 4-1711
♦ ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
f Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 39-50 už pilną eilutę

............... .......................... .. .............................................»...........

VILNONES MEDŽIAGOS JCSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
—-------- Tek: AL 4-8319

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

> Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
’ visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 

sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy-
’ kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą 
’ Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos 

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

VELYKOS ARTĖJA
Siųsti Velykoms dovanų siuntinį draugams ir giminėms 

j visas USSR dalis-yra lengva ir patikima per

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Cosmos turi daug metų patyrimą ir tūkstančiuS'patenkintų klijentų

Siuntiniai apdrausti — Pristatymas garantuotas
Gavėjas nieko nemoka

"1 Darbininką parėmė
Darbininkui už kalendorių Ir

Sol. LIONC JUODYTB-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Ptay HI-FI Recorda

Žilinskienė,
Jankauskas,

Mr. E. Pristernik, Paterson,
N. J. — 20 doL Mr. A. Goo- 
dall, San Frandsco, Calif. — 
14 dol., M. Venis, So. Boston, 
Mass. ir A. Wick» Pittsburgh, 
Pa. — po 10 dol., E. Kašėta, 
ĖrooHyn, N. Y. — 6 doL

Po 5 dol.: K. Kaminskas, 
Derby, Conn., E. Januškienė, 
Waterbury, Conn., C. J. Airo- 
šius, Roslindale, Mass., E.* Kem- 
fert, Baltimore, V. Chlamauskas 
Kennebunkp. Me., M. Nakro- 
sitė, Newark, O. Buivydienė, J. 
Kulas, I. Lubus, K. Savičiūnas,
O. Sijevičienė, Brooklyn, N. Y.,
P. Batukas, Jackson Heights, H. 
Matulionis, Maspeth, U. Stan
kus, Richm. Hill, U. Stumbris, 
Sunnyside, M. 
Woodhaven, D.
Cleveland, Ohio, kun. A. Su- 
šinskas, Braddock, Pa.

Po 4 dol.: Kun. J. Kučingis, 
Los Angeles, kun. G. J.. Vil- 
čiauskas, Ansonia, J: Griškaus- 
kienė, Cheshire, Conn., P. Buš
kevičius, A. Mazalas, Hartford, 
Conn., kun. A. Paškevičius, 
Plainfield, Conn., B. Gurėnas, 
Chicago, kun. A. Bardauskas, 
Orland Park, P. Deltuva, Rock- 
ford, m., E. Jurgutaitienė, Ks. 
City, M. Jurienė, A. Majauskai- 
tė, J. Marcelonis — So. Bos
ton, M. Ęaudeliūnas, Brighton, 
J. Grigas, Worcester, V. Keze- 
nius, V. Lazauskas, — Baltimo
re, A. Bikulčius, Lewiston, Me., 
J. Radas, Detroit, A. Backis, 
Bayonne, N. J., J. Jasukaitis,
V. Kirvilevičienė, F. Lapinskis,
W. Paulikonis/ S. Petrauskas 
— Elizabęth, N. J., K. šipaila, 
Hillside, N.J., P. Mikonis, Long- 
port, N. J., A. Diskėnas, Pa
terson, A. Laukžemis ir A. Pi- 
lipaitis, Newark, N. J., A. šil
kas, J. Katkus, T. Leveikis — 
Brooklyn, N. Y., A. Grigaliū
nas, L I. City, J. Tamasauskas,

•i Mt. Vernon, S. Ziupka, Mas
peth, K. Motuzas, Richm. Hill, 
J. Blaževičius, S. švedas, Wood- 
haven, J. Krištolaitis, A. Masi- 
lionis, Cleveland, L. Katilius, 
Homestead, Pa, A. Mazurke- 
vich, Mt. Carmel, Pa., kun. V. 
J. Martusevičius, M. Špokienė, 
Pila., Pa., A. Stonavich, Pitts
burgh, M. Kurtinaitis,Cle Elum, 
Wash.

Po 3,50 dol.: K. Jakas, J. 
Staskus, P. Machulis, J. Savic
kas, S. Kocinskas — Brooklyn, 

; N. Y.
Po 3 dol.: A. Vizbarą, Du- 

• nedin, Fla., M. Vaitekus, Chi- 
e cago, P. Kyrius, K. Bačauškas,
< — Brooklyn, N. Y., P. Rimkū-
< nas, Greenwood Lake, N. Y.,
< B. R. Peteraitis, Pittsburgh, J.

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Memories) 

Kaina $4.98
Antrąją maįą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy .and Sleeping Child 

Kaina 9S<
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

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

< AR ŽINAI, KAD
Anglijos princesei tekant už 

karališkų rūmų fotografo Arm- 
strong - Jonės, deimantinį vai
niką jai paskolino Lady Stuck- 
ley. Ji aiškino: “Mielai pada
riau tą paslaugą, nes po 10 mi
nučių nuo vainiko svorio ima 
galvą skaudėti'*.

Motors gražumą ir inteligen
tiškumą kino artistas Curd Juer 
gens taip įvertino: “Vyrai sten
giasi laimėti gražias moteris, 
bet juos laimi inteligentiškos”.

Pingvinu patinėliai ir patelės 
taip panašios, kad “vyrukai” 
besimeilindami kartais gauna 
lupti, nes užtaiko ant tokio pa
ties.

Amerikoj* per parą gema 11, 
000 vaikų, iš jų per metus bū
na 176,000 povainikių, iš ku- 
rių ketvirtadalio motinos yra 
jaunesnės negu 18 metų.

Silkė gali gyventi 25 metus.
Rūkymas Turkijoje dar 18 

a. buvo baudžiamas mirtimi.

Veidrodžius turėjo jau senie
ji egiptiečiai kelis tūkstančius 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Juos gamino iš metalo. E stik
lo pirmasis veidrodis pagamin
tas Venecijoje, Italijoje, tik 
prieš kokius 300 metų.

Rajeckas, J. Simaitis, E. Wit- 
kus — Brooklyn, N. Y., J. Pu- 
zinas, Cambridge, Mass., A Sta- 
nis. Hudson, Mass.

Po 2 dol.: T. Pusnikas, Broo
klyn, N. Y., K. Budris, Mas
peth, J. .Lukoševičius, Mont- 
real, B. Strimaitis, Hamden, 
Conn., J. Jodelė, Los Angeles, 
M. Stokna, Watertown, Conn., 
A. J. Pateckis, Hartford, V. Gra- 
bousky, New Haven, W. Wazius, 
New Britain, D. Ramonas, Wa- 
terbury, M. Stanis, Clearwater, 
Fla., J. Batus, Jupiter Hgths, 
Fla., J. Rokas, St. Petersburg, 
Fla., K. Bružas, J. žadeikis, 
Chicago, J. Vaitkūnas, Canton, 
Mass., Krf Vasiliauskas, Dorch. 
M. Alukonis,1 M. Simanavičius^ 
So. Boston, A. Malinauskienė,
Melrose, Mass., A Norvickas,
Norwood, A. Vinciunas, Som- 
merville, P. Kalvynas, Worces- 
ter, U. Koreli, Colonia, N. J.

Nuoširdžiai dėkoja 
Darbininko administracija

DĖMESIO'

J Kas neturi kur ramiai leis- 
J ti gyvenimo dienų, kreipkitės 
4 j 01d Town Farm — poilsio 
J namų — šeimininkę, čia lietu-
3 viskas ir visad šviežias maistas,
3 nes turi 600 akrų žemės. Augi-
4 na savo gyvulių ir paukščių.

Geri kambariai. Oras labai ty- 
« ras. Gražios apylinkės pasi- 
« vaikščioti. Medicinos priežiūra. 
4 Tik 15 mylių nuo Waterburv,
4 Conn. Išlaikymas tik apie 1U0
< dol. mėnesiui. Adresas: Bernice
< Blekis, Old Town Farin, Terry- 
« ville, Conn. Tel. Bristol LUd- 
« low 2-5113.

Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 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.; Dl 5-8808
► e BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290
►. • ROCHESTER, N. Y., 583 Hudson Avenue — Tel. LO 2-5941
t • LAKEVVOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
► • PATERSON 1, N.J„ 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
► e NEW HAVEN, Conn.. 6 Day Street — Tel.: LO 2-1446
► • PITTSBURG 3, Pa., 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750
► e WORCESTER, Mass^ 174 MHIbury Street — Tel.: SW 8-2868
£ e HAMTRAMCK, Mtoh„ 9350 Jos. Campan — Tel.: TR 3-1666
► • CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
► o CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avemie — Tel.: BR 8-6966
► ♦ CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
► e SAN FRANCISCO, CaL 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
t e NEWARK 3, N. J.. 428 Springfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797
► • PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. DA 4-4401
► • WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766
» • GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GL 8-2256
► • PASSAIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.; PR 3-0979
I e DETROIT, Mtch, 6440 Mtohlgan Avenue — TeL: TA 5-8050
W • VINELAND. N. J„ We*t Landi* Averme. Greek Orthodox Bldg.
f • JERSEY CITY 75, N. J. Bright St. ir kampas Jersey Avenue
t Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais Ir sekmadieniais

« Stephen Bredes, Jr. |

IĮ

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8,N. Y. 

Tel. APplegate 7-7083

—- T-rr-i-ą.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 4
Silver Bell Baking Co.. |

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y. Į

Telefonas: STagg 2-5938
.......... .............----------------------------------- ------- -- g

Lietuviškų produktų: <
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ - <

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas

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

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

5

Žiurkių pora per trejis me
tus gali susilaukti 25,000 pali
kuonių.

šviesai ateiti nuo mėnulio 
pakanka tik 1,3 sek., o nuo sau
lės ji eina 8 minutes.

Beždžionės ir drambliai ga
li verkti kaip žmonės.

Gyvulių rūšių priskaitoma 
apie 820,000.

Vieversys yra vienintelis 
paukštelis, kuris gali čiulbėti 
skrisdamas.

Geriausiai
apie 1961 metų įvykius nu

simanysi, jeigu DARBI
NINKĄ skaitysi.

PAUL’S RESTAURANT
UQUORS — BEER — WENES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaiėio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

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

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR 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 |

— Petronėlė Djakonova, gy
venanti 3144 S. Wallace, Chi
cago 16, UI., ieško savo tėvo 
Prano Miknio, kilusio iš Sėdos 
miestelio. Jis yra atvykęs Ame
rikon prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Yra gyvenęs Brooklyne, 
Philadelphijoje ir Eiizabethe, 
N. J. Kas žinotų apie jį, ma
loniai prašome pranešti Petro
nėlei Djakonova.

- liHiiiiumifiiiiiifmnmHniHMiiiHittmiiiHtuiiiimiufiffiii

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 5-7281

■■■■■■■
LEONARDO 
ANDR1EKAUS 
eilėraščių rinkinys
SAULĖ 
KRYŽIUOSE
jau gaunama 
Darbininko 
administraci j oj, 
910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y. 
Iliustravo 
dail. Telesforas Valius 
208 psl., kaina 3 dol.
Platintojams duodama 
nuolaida.
Knyga — 

geriausia 
švenčių 
dovana!

VACYS STEPONIS, tavininkn

R E P U B L I C
Wine & Liųuor Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
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, Pa.
POplar 5-4110

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

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

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS 

74 Providence Street 
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PRCVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS

PLeasant 4-3501 PLcasant 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

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

TeL: BA 9-2242 — 9-9336 
Aptarnauja BBITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.



DARBININKAS
MM Y0W0jįį&
NAUJIENOS, rffFnftli

Aidu žurnalo šių metų pir
mas numeris šią savaitę at
spausdinamas ir išsiuntinėja
mas skaitytojams.

Dr. K. Jurgėlos parašyta an
glų kalba knyga apie Žalgirio 
kautynes baigiama spausdinti 
pranciškonų spaustuvėje. Kny
ga gausiai iliustruota. Leidžia 
Kaiių Ramovė.

Jokūbas J. Stukas, Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandėlės 
vedėjas, išvyko atostogų i Flo
ridą.

L i tuo nūs žurnale, kuris da
bar siuntinėjamas skaitytojams, 
pristatoma, dailininkė Aleksan
dra Kašubienė. Numeris ilius
truotas jos kūrinių nuotrauko
mis.

Pavergtos Jungtinės Tautos 
sausio 23 Carnegie Endowmeni 
patalpose surengė Azijos lais
vės dieną; kalbėjo Įvairių A 
zijos tautų atstovai.

Bazilijus Kučinskas, Holy 
Light savininkas, kuris dabar 
važinėja po Europą, iš Pary
žiaus Darbininkui atsiuntė svei
kinimus.

Prekybos rūmu N*w Yorke 
susirinkimas šaukiamas sausio 
29. sekmadieni, 4 vai. popiet 

. Baltijos Laisvės namuose, 131 
E. 70 St.. New Yorke. Paverg
tų Tautų ir Lietuvoj Laisvės 
Komiteto pirm. Vaclovas Sidzi
kauskas padarys pranešimą apie 
kelionę pietų Amerikon. Prele
gentas matėsi su visa eile svar
biu pietų Amerikos politikų ir 
dalyvavo lietuvių suvažiavime 
Buenos Aires. Po paskaitos bus 
narių ir svečių vaišės. Įeinant 
aukojama 2 dol.

Motery Vienybės 27-tas me
tinis balius ruošiamas balandžio 
8. šeštadieni. 8:30 vai. vakare 
Knights of Columbus salėje. 
616 Jamaic?. Avė.. Brooklyn, 
N. Y. Gros Gene Mitchko or
kestras. Įėj’mas 2 dol.

Balfas praeitą savaitę į Vo
kietija išsiuntė 8,000 svarų 
drabužiu. 2O.vCO svarų cukraus, 
Italijon cukraus 2.000 svaru.

Ealfc vajaus užbaigimas į- 
vyksta šia savaitę sausio 25 
d. 7 vai. vak. liet, piliečių klu
bo salėje. 280 Union Avė. New 
Yorke vajaus proga Baliui su
rinkta arti 5.000 dol.

P. Kusienė, dr. P. Kusos žmo
na, iš Middle Island, L. L, Bal
to vajaus proga surinko aukų 
arti 200 dol.

Išnuomojami 5 dideli, gražūs 
naujai atremontuoti kambariai 
City Line sekcijoje. Teirautis 
telefonu MI 7-5635.

Lt

I
Koncertą ir Šokias Į

rengia |

"RŪTOS “ RADIJO ANSAMBLIS |

Sausio - January 28. šeštadienį

LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE

269 SECOND STREET • ELIZABETH, N. J. J

Koncerto pradžia 7 vai. vak. Šokiai 9 vai. ®

Įėjimas $1.50 J

Visus kviečia S

Direktorius JOKŪBAS J. STUKAS ir Valdyba J

NUKELTAS
DARBININKO KONCERTAS 

I VASARIO 5, SEKMADIENI, 
DĖL UŽĖJUSIOS SNJEGO PŪ- 
GOS IR GELEŽINKELIEČIŲ 
STREIKO. PO DVIEJŲ SAVAI
ČIŲ KONCERTAS j VYKS TO
JE PAT WEBSTER HALL SA
LĖJE IR PROGRAMĄ IŠPILDYS 
TIE PATYS SOLISTAI — MO
NIKA KRIPKAUSK1ENĖ IR 
STASYYS BARAS. AKOMPA
NUOS ALEKSAS MROZINS- 
KAS.

- -• —
Kunigy Vienybės New Yor- 

ko - New Jersey provincijos 
susirinkimas šaukiamas sausio 
26, ketvirtadieni, 2 vai. popiet 
pas tėvus pranciškonus, 680 
Bushwick Avė., Brooklyne. Dar
botvarkėje be eilinių reikalų nu 
matytas referatas dabarties me
to jaunimo klausimu.

Prel. J. Balkūnas Balto va
jaus proga Įteikė Balto centrui 
400 dol. auką iš Maspetho lie
tuvių parapijos

Tikėjimui platinti draugijos 
reikalams rinkliava bus ateinan
ti sekmadieni visose Brooklyno 
diecezijos bažnyčiose. Kiekvie
nas. paaukojęs vieną dolerį, 
tampa tos draugijos nariu. Jo 
intencija yra aukojamos mišios 
ir misijų kraštų tikinčiųjų mal
dos.

Sudege motina ir šeši vaikai 
100 White Avė.. Brooklyne, kai 
vienas vaikų' neatsargiai žaidė 
degtukais ir padegė namą. Tė
vas Hovvard Fancher. 42 m., 
ir 3 vaikai liko gyvi ir guli 
Greenpoint ligoninėje gerokai 
apdegę

Naujas "Kario" numeris
Jau išėjo naujas sausio mėn 

"Kario” numeris ir išsiuntinė
tas skaitytojams. Įdėti šie ra
šiniai: Dr. Jono Remeikos -- 
Generolas Antanas Gelgaudas 
ir 1831 metų sukilimas, piki. 
Itn. J. Baublio — Geležinkelių 
būrys Vilniaus kryptimi (ilges
ni 1920 m. žygių atsiminimai, 
pilni pavojingų nuotykių. Seks 
per keletą numerių). V: Mant- 
vydo — Sustiprinkim priešpuo- 
1Į, J. Rūtenio — Ten, kur vy
rai vėliavą iškėlė. Gen St. Dir- 
manto — 1960 metus palydint. 
K. K. — Kalėdų eglutė, lenkų 
karo atašės pik. L. Mitkievi- 
čiaus Kauno atsiminimai 1938 
ir 1939 m. (tęsinys seks), A. 
Rėklaičio — Žuvusiems dėl Lie
tuvos paminklo atidarymas, K. 
P. — Savanorių Kūčios trem
ties stovykloje, L. Paulausko— 
Kariuomenės ugniagesiai, Ed. 
Šulaičio — Pasaulio šachmatų 
olimpijada ir k. Be to, įdėta 
karinių žinių, kronikos ir k.

“Kario” adresas: “Karys”, 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y.

darbininkas

KONCERTO metu; St. Baras, D. Stankaityte ir J. Kačinskas

BOSTONO DIDŽIAJAM KONCERTUI PRAĖJUS
Apie didįjį Bostono koncertą 

rašėme Darbininko 3 nr., per
spausdindami Cyrus Durgin. 
The Boston Globė muzikos kri
tiko, atsiliepimus. Koncertas 
buvo Įvertintas labai teigiamai.

Dabar norime išryškinti fak
tą, kad šio koncerto pagrindi
nis asmuo buvo Jeronimas Ka
činskas, kuris vadovauja šv. 
Petro par. chorui ir diriguoja 
Melrose. Mass. simfoniniam or
kestrui.

Koncertui progą davė choro 
50 metų sukaktis. Šiai sukak
čiai atžymėti ir buvo pasirink
ta tinkamiausia forma — di
dingas koncertas. Buvo sudary
ti platūs rengimo komitetai, ku
rie atliko visą technikinį dar
bą. Vadovui Jeronimui Kačins
kui reikėjo parengti chorą ir

Lietuvos vyčių centro valdybos posėdis
Newarlc N. J. Sausio 15 Įvy

ko centro valdybos posėdis. Be 
pirmininko Robert Boris dar 
dalyvavo dvasios vadas kun. A. 
Kontautas iš Bostono, kun. St. 
Raila iš Brooklyno, Phyllis 
G.rendal iš So. Bostono — Vy
ties rėdakt., vicepirm. Helen 
Shields, Larry Janonis, sekret. 
Loretta Kassel. Frances Da
niels, Edmund Rudis, Joseph 
Boley, Rita Pinkus, Dorothy 
Sinkavitch, Joseph Bakaitis, An 
Mitchel, Frank Vaskas, Albin 
Janks, Marcelis Andrikis.

Praeito posėdžio protokolą 
paskaitė sekret. Loretta Kas
sel. Fr. Vaškas papasakojo apie 
spaudos darbus, pirmininkas 
pranešė, kad Detroite sudaryta 
jaunių kuopa. Larry Janonis

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

*V. PETRO parapijo* chorą* ir Melno*. orkMtraa. Visos koncerto nuotraukos Beatričė* Karbehenės

orkestrą. Ir tai galėjo padaryti 
tik jis, kuris per eilę metų Bos
tono šv. Petro chorą išugdė i 
pajėgų vienetą.

Praėjusiais metais turėjęs 
progos diriguoti bent kelis kon
certus su Įvairiais orkestrais, 
Jeronimas Kačinskas buvo pa
kviestas vadovauti Melrose, 
Mass., simfoniniam orkestrui. 
Gražiai užsirekomendavęs su 
to orkestro koncertais, jis tu
rėjo progos orkestrą pasikvies
ti šiam koncertui.

Koncerte buvo atlikta: Noel 
— George W. Chadwick, Felix 
Mendelssohno simfonija nr. 4. 
Tai sudarė pirmąją koncerto da
lį, grojo Melrose simfoninis 
orkestras, diriguojamas Jeroni
mo Kačinsko.

kalbėjo anie šv. Kazimiero šven
tę, Jokūoas J. Stukas — kul
tūros reikalais, sporto veiklą 
apžvelgė Joseph Sakaitis ir Lo
retta Kassel, o Helen Shields 
— jaunių veiklą.

Daug kalbėta apie vyčių laik
raščio Vyties pagerinimą. Tam 
reikalui išrinktas specialus ko
mitetas: Phyllis Grendal, Helen 
Shields, Jokūbas Stukas, kun. 
P. Cinikas, MIC, Joseph Boley.

Posėdis baigtas dvasios vado
T... . ,. , , ST. BARAS, Kačinskienė. J. Kačinskas, D. Stankaityte ir J. Vaznelis.malda. Kitas posėdis bus kovo ___

18 Pittsburghe, Pa.
Tą dieną Svč. Trejybės baž

nyčioje buvo iškilmingos pa
maldos. Mišias aukojo kun. P. 
Totoraitis, pamokslą pasakė 
prel. Ig. Kelmelis. Giedojo pa
rapijos choras, solo — Char
les Douchess. Dar buvo bendri 
pusryčiai, kuriuose kalbėjo 29 
kuopos pirm. Charles Strolis. 
Frank Vaškas, John Yankaus- 
kas. Posėdis buvo paminėtas 
vyskupijos laikraštyje Advocate 
ir Nevvarko Evening News. F.V.

Antrajai koncerto daliai bu
vo paimtos koncertinės Char
les Gounod šv. Cecilijos mi
šios. Čia Įsijungė šv. Petro pa
rapijos choras, orkestras ir so
listai — Danutė Stankaityte, 
Stasys Baras, Jonas Vaznelis. 
Apie juos norim pakartoti Cy
rus Durgin pasakymą: “Solis
tų taip pat buvo malonu klau
sytis, nes visų balsai buvo pla
taus skambėjimo ir visi giedojo 
muzikaliai, kas dažnai reta tarp 
solo balsų. Stankaityte, Baras 
ir Vaznelis pasiekė tobulai su
lieto tono”.- (V.)

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brock!yn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais S vai. p.p.

š.-Stadieniais iki filmus pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos

Penktadienį, sausio 27, iki — 
Trečiadienio, vasario 1, 1961
Spalvota komedija pagal - 
"Vynas. moterys ir daina"

“DIE LINDENVVIRTIN EROM 
DONAUSTRAND"

M Hold - Cl. Holm - A. Rosar - H.
Vosor - H Cor.rads - A. Seidler
Nlonika Dahlberg -— Briedinė filmą : 

“Die Sunerin fom Ferner-Hof"

ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Melrose simfoninio orkestro 
vadovybė sausio 15 prisiuntė 
šv. Petro parapijos klebonui 
prel. Pr. Virmauskiui laišką, 
kuriame pareiškia orkestro pa
dėką už pakvietimu kartu su 
parapijos choru išpildyti šv. Ce
cilijos koncertines mišias ir taip 
pat už vaišes, kurios buvo pro
gramos dalyviams surengtos 
tuojau po koncerto lietuvių pi
liečių klubo salėje.

Vasario 16 minėjime, kuris 
bus vasario 19. pirmąjį gavė
nios sekmadieni. pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Kipras 
Bielinis iš New Yorko.

Bendruomenės apylinkės val
dybą sudaro pirm. Povilas Žiū
kus, vicepirm. Lidija Čepienė, 
sekr. dr. Bronius Mikonis, ižd. 
Stasys Jurgelevičius, finansų 
sekr. Antanas Matjoška, kultū
ros reik, vadovas dr. Bronius 
Baškys.

Faustui Kiršai, sulaukusiam 
70 metų amžiaus, pagerbtuvės 
ruošiamos vasario 11. šeštadie
nį. lietuvių piliečių salėje. Pa
skaitai apie jubiliatą pakviestas 
iš Washingtono rašytojas A. 
Vaičiulaitis. Poetas Faustas Kir- 
ša yra gimęs 1891 vasario 13 
Senadvaryje, Antalieptės v., Za
rasų apskr. Amerikon atvyko 
iš Vokietijos 1949.

Ideologinių ateitininkų moks
leivių kursų metu gruodžio 29 
d. Bostone dalyvavo 30 moks
leivių, o ne 20, kaip buvo klai
dingai atspausta Darbininko 
sausio 17 numeryje.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

VVHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS "VARPAS
ved. P. V’IZlnis

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

RADIJO PROGRAMA
ved. Step. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p p

VYČIŲ PROGRAMĄ
WLOA — 1550 kil. Braddock.
Pennu.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p

LITHUANIAN MELODIES 
ved. Ralph J. Valatka

VVJLB — 1400 kil.. Detroit.
Mich.
Seštad. nuo 5 iki 5.30 popiet.

■r ■ , 9 ~ 90 90* i-*

Norite "eros — meniškos fotografijos j r •» j
PORTRETO. SEIMOS, VAIKŲ Į

įvairiu progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir J 
pan nuotraukų, norite atnaujinti senų fotografijų"’ Jums j 
geromis sąljgomis padarys i

VYT. MAŽELIS 1
422 Mcnahan SHeet, Ridga-eocd, Brooklyn, N. Y. 

Tcl. HYacint 7-4677

1961 m., sausio 24 d., nr. 6.

Prielnamiausiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietų iš 

ONOS IVASKIENES

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 VVest Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618

Res.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tų arba užsisakyti naujai.

V A I T K U S
F U N E K A I, II O M E

I97 WEBSTER Avė.
PRANAS VVAITKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romi skis
(ARMAKAUSKAS)

Grabo rius-Balsamuoto jas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali as
(BIELIAUSKAS)

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

— Reikalų Vedėjas

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

J. B. S H ALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Statlon) 

V/OODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4499

NAUJOS PLOKŠTELĖS

Iš Pavergtos Tėvynės (Long 
Play Hi-Fi Lithuanian Records).

Albume telpa 24 lietuviškos 
dainos, ištraukos iš lietuviškų 
operų šokiai ir estradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas Įrašė 
minėtą muziką i justeles praei
tą pavasari besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol.. už abi 
8 dol. Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St . 
Hidride. N. J

Taip pat gaunamos ir Darbi
ninke, 910 Willoughby Avė .


