
XLV» NO, 77t
8£COND-Ci_ASS

Potape pald at Brocfctym, N. Y2 ANTRADIENIS - TUESDAY, LAPKRITIS - MOV. 14, M»1 WtLLOUGHVY AVĖ., 
BROOKLYN ŽL N. Y. 10 CENTŲ

Prieš prasidedant naujam šaltojo karo veiksmui dėl Berlyno

13 siena, 
Berlyną 

buvo lai- 
formaliai

Amerika kartoja jėgos argumentus prieš Maskvos grasinimąBerlyno dramos rengiamas 
naujas veiksmas. Vienas buvo 
baigtas su rugpiūčio 
kuri atitvėrė rytinį 
Maskvos žiniai, nors 
koma, kad Berlyną
valdo visi keturi karo laimėto
jai. Vakarai mėgino su Mask
vos pasisavinimu nesutikti, bet 
pagaliau nutilo. Dabar Maskva 
rengiasi antram veiksmui, ku
ris atpjautų Berlyno kitą gaba
lą. Paruošiamieji darbai yra kal
bos ir pasitarimai.

MIRĖ JUOZAS TYSLIAVA

A. A. JUOZAS TYSLIAVA

DU DIDIEJI: Didžiausios Vakarų vatetybts 
atstovas prezidentas Kennedy ir didžiausios 
neutraliųjų valstybės min. pirm. Nehru ieško
jo sutarimo dėl Berlyno, atominių bandymų, 
agresijos Azijoje.

jos nusi- 
pkričio 10 
esą Angli- 

nepaisy-

MASKVOS KALBOS IR LONDONO ŽODŽIAI: toliausiai į
DARBAI: Vakarai iš savo pusės nepa- statymus

Chruščiovas lapkričio 7 kai- reSkė 3<*i° P*™. nes Vato- 
bėjo dėl Berlyno: palauksim, nera susltar?' 
turim kantrybės; nereikia vie
niem kitus spausti. Gromyko 
pareiškė tariamai naujus pla
nus dėl Berlyno:

— Vakarai ir Rytai sutaria, 
naują padėtį, kurioje Vakarai 
turės laisvą susisiekimą su lais
vu Berlyno miestu; — Sovietai 
ir Rytu Vokietija pasirašo su
tartį, kurioje Rytu Vokietija 
garantuoja laisvą priėjimą prie 
vakarę Berlyno; — Vakarai už
tikrina Ryty Vokietijos teritori
jos neliečiamybę.

Tas planas Vakarų sutik
tas santūriai. Jame nieko nau
jo. Maskva laimėtų tik naują 
gabalą — Rytų Vokietijos pri
pažinimą. visai nieko neduo
dama už tai Vakaram.

Maskva mėgina žaisti iš karto 
dviem partneriais: su Vakarais, 
bet ir su Vokietiją skyrium. 
Chruščiovas pasikvietė Vokieti
jos atstovą Kroli. Rašoma, kad 
kviesis ir Adenauerį. Maskva 
gali tarti Vokietijai: Vakarai 
dėl jūsų nekariaus, susitarkim 
tiesiogai be Vakarų pagalbos...

Lapkričio 11 Brooklyne, Kew 
Gardens ligoninėje, mirė Vieny
bės redaktorius ir Lietuvių Ra- j 
šytojų Draugijos pirmininkas j 
Juozas Tysliava. Ligoninėn iš , 
ryto nuvežtas, dar buvo atsiga- ] 
vęs po širdies nusilpimo, bet 
vidurdienį širdis sustojo plaku- j 
si. širdies negalia jis jau sir
go praėjusiais metais.

Laidojimu rūpinas Juozas 
Garšva. Pašarvotas savo namuo
se, Vienybės redakcijoje, 192 
Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. Atsisveikinimas lapkričio 14 
d. 8 vai; vak. __

Velionis buvo gimęs 1902 lap 
kričio 1 Geisteriškių km., Ke
turvalakių vis., Vilkaviškio aps. 
Mokėsi Lietuvoje ir Prancūzi
joje. Amerikon atvyko 1932. 
čia kone visą laiką redagavo, o 
paskui ir leido Vienybę; taip 
pat kurį laiką redagavo “Lietu
vos” žurnalą (1939 - 41). Savo 
poetinius kūrinius yra išleidęs 
rinkiniais Žaltvykslės, Trauki
nys, Nemuno rankose. Auksu 
lyta, Tolyn ir Poezija. Prancū
ziškai išleista Coup de Vents.

NUSIKALTĖLIAI IŠMESTI, 0 JŲ DARBŲ VAISIAI?...
Molotovą, Malenkovą. Kaga- “masiniu žudymu”, tai partija gyventojam neatitaisyta pada- 

novičių išmetė iš partijos. Mo- turėtų pasmerkti Malenkovą, ryta skriauda, tol Chruščiovo 
lotovas išvyko iš Vienos į Mask
vą. Apeliuosiąs partijos centro 
komitetui. Pravažiuojant pro 
Varšuvą, niekas nepasitiko. Kai 
korespondentai pamatė pro va
gono langą, užsitraukė lango 
užuolaidas.

Tarp nusikaltimų Molotovui 
buvo prikištas ir komunizmo 
plėtimas karo priemonėm. Jei 
taip, tai partija turėtų pasmerk
ti ir Molotovo įvykdytą Balti
jos valstybių 1939-40 agresiją, 
kuri buvo įvykdyta raudono
sios armijos. Jei Staliną kaltino

kuris, Serovo padedamas, orga- teisingumas panašus į teisingu- 
nizavo Baltijos valstybėse ma- mą to, kuris plėšiką, apgavė
simus gyventojų naikinimus— ką pasmerkia, bet jo priplėštas 
deportacijas. Kol to nėra pa- gėrybes sau pasilaiko.
daryta, kol Chruščiovas naudo
jasi to paties Serovo paslau
gom, pvz. organizuodamas Ven
grijoje masines žudynes, tol 
pasmerkimas Molotovui ir Ma- 
lenkovui tėra veidmainystė, no
ras savuosius nusikaltimus pri
dengti surastu atpirkimo ožiu. 
Kol Malenkovo ir Molotovo nu
sikaltimų padariniai neatitaisy- 
tį ir Baltijos valstybėm bei jų

DIDELE IR MAŽOS BOMBOS
žų bombų, jų ardomasis plotas 
būtų didesnis — 330 kv. my
lių ir gyvybę naikinantis plo
tas 3,800 kv. mylių. Net tik 
pusė tos jėgos, sakysim pen-

Atominė bomba 50 megatonų 
išgriauja viską 150 kv. mylių 
plote, ir žmonės negali atlaiky
ti jos karščio 2,830 mylių plote. 
Bet jeigu 50 megatonų jėga ei
tų ne iš vienos, o iš kelių ma- kios bombos po penkias mega- 
““*------------------------ L---------- tonas

viena 50 megatonų bomb:
Amerikos atomaiVelionis paliko nuliūdime 

žmoną Valeriją ir sūnų Juozą.

ŠVEDIJOS RŪPESČIAI
Švedija labai švaisto reika

lą pakeisti susisiekimo taisyk
les — važiuoti dešine kelio pu
se. Paaiškėjo, kad pernai 300 
užsieniečių turėjo autokatastro- 
fas tik dėl to, kad ne į tą pu
sę pasuko. Reforma galės būti 
padaryta tik apie 1966 ir at
sieis 60 mil. dol. — reiks pa
keisti kelių ženklus, autobusuo
se iškirsti duris iš kitos pusės. 
Tada liks kairioji pusė tik Ang
lijoje ir Islandijoje.

Girtas jaunimas

BOLŠEVIKŲ ŠNIPAS TARP 
PABĖGĖLIŲ ŠVEDIJOJE

EHta pranešė, kad Švedijoje 
suimtas ir nuteistas latvių poli
tinis veikėjas Janis Rudolfas 
Saulitis, 44 metų. Į Švediją bu
vo atvykęs 1944. Dalyvavo lat
vių ūkininkų sąjungos veiklo
je, buvo jos sekretorius, šve- 

z dijos saugumas susekė, kad jis 
rinko žinias sovietam apie lat- Švedijoje per 1961 pirmą pus-

ECUADORO PERVERSMAS

Ecuadoro perversmą, kuris 
davė naują prezidentą Arose- 
meną, Kubos diktatorius Castro 
įvertino kaip “įspūdingą laimė
jimą prieš jankių imperializmą”

ii4'

dama appeasemento rizikos. Iš 
kitų šaltinių matyti, kad ji su
tinka derėtis ne tik dėl vieno 
Berlyno; sutinka ir dėl visos 
Vokietijos. Tuo tarpu Prancū
zija nepasikeitusi — derėtis at
sisako grasinimų atmosferoje.
WASHINGTONO ŽODŽIAI:

Washingtonas nori derėtis. 
Bet prieš tai nori prikalbinti 
Vokietiją ir Prancūziją, kad jos 
sutiktų su tuo, kas norima 
Maskvai siūlyti. O kol tai bus 
padaryta, Amerika demonstruo
ja žodžiais savo jėgą ir pasiry
žimą ją pavartoti, nors tektų 
ir kariauti. Tokias kalbas pa
sakė prezidentas Kennedy ve
teranų dienos iškilmėse ir ap
saugos sekretorius McNamara 
šen. Russel pagerbime. Prezi
dentas įspėjo, kad Amerikos 
kantrybė nebūtų laikoma karo 
baime ir nenoru tesėti prisiim
tus įsipareigojimus. Apsaugos 
sekretorius išskaitinėjo Ame
rikos karinio pajėgumo ženklus 
su išvada: jei bus konfliktas; 
mes nebūsim nugalėti. Tai ne
tiesioginis įspėjimas Chruščio
vui, pasibranginimas prieš dery
bas.
LAUKIAMAS VOKIETIJOS 
ŽODIS:

Vokietijos kancleris Adenau
eris atvyks į Washingtoną lap
kričio 20-21. Čia pasirodys, 
kiek Adenaueris bus tvirtas, 
kad už Chruščiovo reikalauja- 
lųas nuolaidas būtų gaunamos 
nuolaidos ir iš Chruščiovo. Su 
Adenauerio nuomone teks skai- vyriausybė esanti apsėsta komu- vardų, bet kai kalbėjo prieš 
tytis, nes Vokietija yra stipriau- nistų; kad valstybės departa- tuos, kurie skelbė konkursinius 
sias europinis Nato sąjunginiu- mente pilna išdavimo ir kad rašinius apie vyriausią teisėją, 
kas, o antra vertus, Amerikos J. Edgar Hoover esąs vieninte- kodėl jis nesolidarizavo su teis

mo dauguma, pasisakiusia prieš 
komunistus, buvo matyt, kad 
jis taiko į antikomunistus, ypa
čiai į jų tokios rūšies akciją 
kaip John Birch Society.

Tos akcijos reikšmę prezi
dentas ypatingai pabrėžė. Ko
munistai — sakė vicepreziden
tas — negali nugalėti Ameri
kos. Bet Ameriką gali nugalė
ti tokia “arogantiška, partiza
ninė, neatsakinga veikla, kuri 
skatina nepasitikėti savo insti
tucijom ir lyderiais”.

Tom pačiom dienom paskelb
ta, kad vyriausybė numato spe
cialią programą vyriausybės 
darbam aiškinti, ypačiai užsie
niui skiriamą paramą, kuri su
silaukia itin aštrios krtikos, 
kai ji duodama komunistų vy
riausybėm.

VICEPREZIDENTO JOHNSON© 
ĮSPĖJIMAS: Visiems mum reikia 
truputi daugiau santūrumo. Tru
putį daugiau pasiryžimo atidaryti 
savo širdis kitiem. Tai krikščio
niškos dorybės. Jos yra taip pat 
vertybės, be kurių neįmanoma 

’ vienybė laisvoje bendruomenėje.
O be tos vienybės mes neišsilaiky
sime.

ADMIROLO A. A. BURKE ĮSPĖ
JIMAS: - 
žingsnis 
laipsnio, 
kalauja 
įtempto 
viršų ima senas gamtos dėsnis 
tvirtas išlieka, silpnas žūsta.

Tauta gali slysti žemyn 
po žingsnio iki tokio 

kuriame atsigavimas rei- 
jau perdaug didelio ir 
darbo. Valia- silpsta, ir

ANTIKOMUNIZMAS IR MASĖS
Vieniem rodos, kad tai liga, o kitiem — kad tai šokas, 

kuris veda j pasveikimą iš ligšiolinės apatijos

Spaudoje pro nedideles užuo-' 
minas galima įžvelgti didelius 
dalykus, kurie jaudina ameri
kiečius ir kurie rodo vykstantį 
minties subangavimą, intelek
tualų susirūpinimą, kad ta vi
suomenė neištrūktų iš ligšioli
nės jų kontrolės. Keletas tokių 
užuominų, kurios taiko į tą pa
tį reiškinį — antikomunizmą 
masėse.

World Telegram kolumnistė 
Inez Robb sakosi tuo laiku, kai 
Maskvoje buvo komunistų kon
gresas, keliavusi po Detroitą, 
Pittsburghą, Denverį, Caldwellį 
ir kt. Ir visur radusi keistą da
lyki: daugelis amerikiečių nu
stoję pasitikėti vienas kitu, įsi
baiminę saviškių labiau nei 
tarptautinio komunizmo, Chruš
čiovo ir jo bombų. Jie tikį, kad 
tautoje suklestėjęs komunisti
nis sąmokslas iš vidaus; kad

politikai nori, kad nuolaidos lis pareigūnas be įtarimo. 
Chruščiovui būtų daromos su
Vokietijos pritarimu, nes tada įtarinėjimą laiko liga, isterija, 
nebus priekaišto, kad Vakarai 
netesėjo savo įsipareigojimų.

— Adenaueris pareiškė, kad- 
Vokietija savo užsienio politi
kos nekeis. Liks ištikima įsi
pareigojimam Vakaram.

Autorė tą jsibaiminimą ir

N. Y. Times aprašinėjo va
dinamus “Minutemen” — gink
luotus būrius, kurie pasireiškė 
Illinois ir Kalifornijoje ir kurių 
esą apie 25,000. Jie ruošias 
priešintis; jie dabar suregis-

KELIAUS TIK KITAIS METAIS
Amerikos astronautas šiemet 
nekeliaus apie žemę. Gal’ kitų 
metų pradžioje. Kelionę atidė
jo po nepavykusio bandymo 
lapkričio 10 paleisti Atlas ra
keta bezdžionikę. Atlas nukry
po Į šoną ir turėjo būti sunai
kinta.

kami visi atstovų rūmų nariai, 
trečdalis senato, du trečdaliai 
gubernatorių. Atsarginių buvo 
pašaukta 156,000.

AMERIKA IR KONGO
J. Tautose Amerika imsis 

iniciatyvos akcijai už Kongo su
jungimą, tačiau ne karinėm 

KENO RANKOSE KARINĖS priemonėm. Sovietai reikalau- 
JĖGOS

H. Baldwin (NYT) rašo, kad 
dabartinio apsaugos sekr. Mc- 
Namaros politika vis labiau iš
plečia kariuomenei civilinę kon
trolę ir siaurina karinės val
džios kompetenciją. Net opera
tyvinė atsakomybė, kuri pa
prastai yra jungtinio štabo ži
nioje, perkeliama į apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojus. To
kiu būdu strateginiai planai 
atsiduria apsaugos sekr. pava-

ko, kad Jugoslavija iš Ameri- milijonų doL Tai yra daugiau duotojo Paul H. Nitze ir valsty- 
kos ir kito laisvojo pasaulio! kaip pusė viso Jugoslavijos 

biudžeto. Tačiau didelė para
mos dalis vartojama Tito pro- 
propagandai — laimėti sau ki
tas tariamai neutralias valsty
bes. Jis nuo 1959 davė para

dai aliarmuoti dėl Sovietuose mos per 100 mil. pvz. Indijai, 
einančio antisemitizmo. Suimti Indonezijai, Egiptui, Sudanui, 

— Aviacijos majoras Bob ir nuteisti trys žydų lyderiai, Etiopijai, Ghanai, Marokui, o
White lapkričio 9 raketiniu lėk- paleista vienintelės rabinų se- taip pat Kongo Gizengai. 
tuvu padarė naują greičio re- minarijos taryba. Seminarijoje .....-
kordą — 4070 mylių per va- buvo 1.2 auklėtinių. Amerikos — Šen. P. H. Daugio* pa- 

žydai kreipėsi į Stevensoną, sisakė'už Vakarų reikalavimą,

Amerika turi

daugiau nei

lų savo sandėliuose 3J 
40,000, kurių 
lia lygi 35
Tom tonom nugabenti tarnauja 
6,000 raketų ir lėktuvų.

tonų.
CARLOS JUDE AROSEMENA, 
nauja* Ecuadoro prezidentas: Ne

su komunistas, tiesu antikomunis-

velnio.

Kam Titas leidžia Amerikos pinigus
Senato komisijos raportas sa- gauna paramos kasmet 200-300

vius pabėgėlius. Taip pat ben- mėtį suimta 2,800 jaunų gir- Amerikos ŽYDAI GINA 
‘ .. jyDUS SOVIETUOSE.dradarbiavo bolševikų leidžia- tuoklių, skaičius trečdaliu di- 

mame “Dzimtines Balss”. Teis- dėsnis nei pernai*. Švedijoje 
me prisipažino surinkęs žinias reikia dirbti 4.2 valandas, kad 
apie 40 pabėglių. Nubaustas 1 nusipirktum butelį degtinės, 
metus. ------------

* Amerikos ir Prancūzijos žy-

bės departamento pareigūnų 
rankose. Toliau numatoma dar 
labiau karines jėgas perduoti 
į civilines rankas.

— Amerikos episkopatų vys
kupas Arthur Carl Lichtenber- 
ger šią savaitę keliaus į Romą 
padaryti mandagumo vizito po
piežiui Jonui XXIII. Episkopalų 
Amerikoje yra'3.4 milijonai.

kordą — 4070 mylių per va
landą 95,000 pėdų aukštyje. Tai 
greitis dvigubai didesnis nei kad pasmerktų žydų persekio- kad komunistų pastatyta stena 
šautuvo kulkos. jimą per J. Tautas.

KODĖL PALEIS
....Apsaugos . sekr. McNamara 
numato paleisti atsarginius, ku
rie buvo pašaukti ryšium su 
Bariyno krize. Priežastis — 
esą jų laikymas neigiamai vei
kia jų moralę; ateina daug ne
pasitenkinimo laiškų iš jų ir 
giminių. O svarbiausia — ki
tais metais rinkimai; bus ren-

truoja savo apylinkėje komu
nistus ir jų simpatikus. Apklau
sinėjami jie aiškinos, kad įdė- 
ją jiem organizuotis davusi pre
zidento Kennedy sausio mėn. 
kalba, kur prezidentas minėjo, 
kad Amerikai reikalingi toki 
“Minute Men”, kurie būtų pa
siruošę ne tik paimti ginklą, 
bet ir pasirengę išsaugoti kas
dieniniame gyvenime laisvę 
kaip pagrindinę vertybę.

Laikraštis jų vadus pristato 
kaip nusikaltėlius ir ištvirkė
lius.

N. Y. Herald Tribūne kolum- 
nistas R. Drummond informa
vo apie viceprezidento Johnso- 
no kalbą Floridos universitete. 
Kalba buvo nukreipta prieš 
tuos, kurie kurstė Robb minė
tus įtarinėjimus. Pasisakė prieš 
tuos, kurie nori sau monopo
lizuoti kovą su komunizmu. 
Nors viceprezidentas neminėjo

Toki pasisakymai ir informa
cijos duoda pagrindo išvadai, 
kad antikomunistinė akcija jau 
pradeda pasiekti mases; jos ima 
suvokti komunizmo grėsmę ir 
komunizmo infiltravimą į Ame- - 
rikos įstaigas; ima šiek tiek bus
ti iš apatijos. Prieš asmenis, 
kurie mėgina įsitikinti, kad jo
kio komunistinės infiltracijos 
pavojaus nesą; kad tai tik ne
gausių McCarthy šalininkų iš
pūstas aliarmas (Kaip neseniai 
tvirtino šen. Fulbright, valsty
bės sekr. pad. CIeveland ir kt..

sią, kad J. Tautos vėl siųstų 
kariuomenę Katangai nugalėti.
KONGE ‘ RIAUŠĖS TEBEINA

Kai centrinės valdžios ka
riuomenė Katangos buvo at
mušta, dabar Katangos šiauri
nį miestą Albertville užpuolė 
Baluba gentis, vadovaujama Lu- 
mumbos šalininko Mwamba, ku
ris užimtame mieste vykdo tero
rą.
— Portugalijoje politiniai Sa- 
lazaro priešininkai pagrobė 
lėktuvą, iš jo išmetė atsišauki
mus sukilti, ir lėktuvas nusilei
do Maroke. Ten jį sutiko kap. 
Galvao, kuris buvo pasirašęs ;enormal";
tuos atsišaukimus ir kuris sau- , - ■
šio mėn buvo pagrobęs laivą 
“Santa Mana".

— masių reakcija — nepasiti
kėjimas ir įtarimas. Toje re-

tuos atsišaukimus ir kuris sau*
ne

sveikų formų, kuriom pagristai

čiau kiti, ypačiai dalis liberalų 
intelektualų, jaudinasi labiau 
dėl to, kad ima pasijusti atsi
dūrę prieš grėsmę prarasti kon
trolę masių galvojimui. Iš čia 
ir nervingumas dėl to “masių 
sukilimo” prieš intelektualų

— Europos socialistui, Pran
cūzijos, Anglijos, Vokietijos, 
Belgijos, lapkričio 11 tarėsi Bel
gijoje dėl bendros linijos Ber
lyno klausimu.

— Kaune Laisvės alėja ne
teko Stalino vardo ir gavo Le- tam tikros dalies minties dik- 
nino vardą. tatūrą.



HELSINKIO geležinkelio stotis;

Suomio rūpestis

galbos sutartį. Tai ne naujas 
dalykas. Molotovas tokią sutar
tį ąiūiė jau 1939 — tuo pačiu 

. metu kaip ir Lietuvai, Latvijai 
bei Estijai: Tada Suomija pagal
bos sutarties neėmė, tai susi
laukė Maskvos užpuolimo. Da
bar siūlymą pakartojo Moloto
vo įpėdinis Gromyko. Suomijos 
užsienių reikalų ministeris iš
vyko pereitą šeštadienį į Mask
vą-

Tačiau ir tokia proga suo
mis nepraranda šalto charak
terio ir humoro pajautimo, ku
ris esąs būdingas visiem suo
miam. N.Y. Worid Telegram 
aprašė, ką jam pasakojo vie
nas suomių diplomatas, didė- 

. lis Amerikos, draugas, su tokiu 
pat humoru. —

profesoriai, kurie jam padeda, 
turi puikų stilių. Paskui kai 
kąs įj Kennedy draugų, kaip

Atvirai sakant, aš nežinau ko 
daugiau baimintis: galimos So
vietų agresijos prieš Suomiją 
ar galimo Amerikos apsispren
dimo mus gelbėti ... Įsivaiz
duokim, kad Amerika nuspren
džia mano kraštui padėti kon
flikte su Rusija. Kas atsitiktų? 
Pažvelkim į Berlyną, Laosą, 
Vietnamą. Prezidentas Kennedy 
pasako gal būt, griežtą kalbą, 
rimtai įspėdamas Maskvą Šuo-

KAIP YRA SU VISUOTINIU MOKYMU
Mokslas yra visuotinis ir 

privalomas. Kaip jis praktiškai ’ 
vykdomas, nušviečia Sovetska
ja Litva. —

Esą Kuršėnų rajono vadovai 
pranešė švietimo ministerijai: 
“Pas mus mokomi visas šimtas 
procentų mokyklinio amžiaus 
vaikų”. Pranešimas, sako laik
raštis, džiugus. “Ministerijos

LIETUVOJE

deda veikti. Jie ima rašyti il
gus ir'pamokančius straipsnius, 
kodėl nėra galima ginti Suo
mijos. Ar Suomija nėra per ar
ti Rusijos — gal būt, jie ims 
kelti klausimus. O be to — 
kuris amerikietis norės mirti 
dėl Suomijos? ...

Tai matote — pasakęs su 
rezignacija ir šypsniu anas 
suomių diplomatas, — kodėl 
mes turim abejonių dėl Ame
rikos karinės pagalbos ... Ta
čiau būtų labiausiai gąsdinan
tis dalybas, jei Jungtinių Vals
tybių senatoriai nuspręstų vyk
ti į Helsinkį vietoj su padėtim 
susipažinti. Vienas iš įtakingų
jų senatorių tada, gal būt, pa
tartų suomiam “susitarti su 
Rusija geriausiom sąlygom”, ka
dangi Jungtinės Valstybės ne
gali eiti Suomijai į pagalbą, ne
rizikuodamas karu. Kitas sena
torius, spręsdamas iš Berlyno 
patirties, gal būt, patartų Suo
mijai prisiimti Jungtinių Tau
tų tarpininkavimą ... Pagaliau 
prezidentas Kennedy pasiunčia 
į Helsinkį atsargos keturių 
žvaigždžių generolą, kuris grį
žęs patars Amerikai, kad duo
tų Suomijai tik ribotą pagalbą 
— pavyzdžiui, partizaniniam ka
rui.

Visa tai sukeltų Suomijoje 
nerimą. Atimtų suomiam bet ku 
rį pasitikėjimą ir sustiprintų

zo laukus. Bet kai dėl savo 
apdirbamo sklypo, tai jame ‘li
goniai’ darbuojasi nuo tamsos 
iki tamsai. Ir dukterį dar ver
čia. Aišku, kad tokius tėvus rei- rusam pasitikėjimą spausti suo

mius.
Ne, ačiū, — padarė išvadą 

suomių diplomatas. — Jungti
nės Valstybės gali mum padėti

kia ne tik įtikinėti — atskirais 
atvejais reikia imtis tokiem 
žmonėm veksmingesnių prie
monių”.

žadėjo aukso kalnus. Raja bu
vo baigusi penkerių metų mo
kyklą, bet Taškinai uždraudė 
jai toliau mokytis. Vietoj mo
kyklos ji turėjo vaiko vystyk
lus plauti. “Ko jai dar daugiau 
reikia: maitinant, .pinigus mo
kam”, samprotavo Taškinai . ...

darbuotojai ryžos pavažiuoti į _ Vilniuje komjaunimo ekspe- 
rajoną pasižiūrėti prysakinių dicija tikrino, kaip vykdomas * 
veikėjų bandymo. Ir staiga ... visuotinio mokymo įstatymas. Kovoje iškyla ryškios asme-
Paaiškėjo, kad čia mokyklos p0 tikrinimo į mokyklą buvo nybės. Kovoje prieš komuniz- 
nelanko^daugiau kaip šimtas grąžinta 17 vaikų, daugiausia mą šiuo metu stipriausiai švie

čia senatorius Thomas J. Dodd. 
Tačiau iškyla ir nauji veidai

Kai senatorius Fulbright, 
valstybės sekretoriaus padėjė
jas Cleveland pastarom dienom

vaikų! Tai jum ir “pavyzdm- nepilnametės auklės ir tarnai- 
gai” išspręstas reikalas. Apy- tgs
skaitoje viena, gyvenime — vi- Eišiškių rajone tokių vaikų 

nepasirodė mokykloje 115. Ra
jono pirmininkas V. Miloševi
čius aiškino, kad daugelis vai
kų dar gano. Ateis žiema, tai 
ir vaikai ateis į mokyklą.
Skuodo ir Mosėdžio mokyk
loje rugsėjo 1 nepasirodė 16 
vaikų. Neatėjo daugiausia tie, 
kurie buvo baigė 7 metus mo- 

kin dirba filharmonijos orkest- kyfc]oje
re. Jo žmona studentė. Jiem Užluobių apylinkės darbuo-

sai kas kita”.
Tokių pat trūkumų rasta Vil

kaviškio, Rokiškio, Alytaus. Uk
mergės rajonuose. Kai imta pa
kartotinai tikrinti, kiekvienoje 
apylinkėje rasta vaikų, nelan
kančių mokyklos.

Kodėl nelanko? Laikraštis 
kalba pavyzdžiais ... E. Taš-

DIENOS VEIDAI

Georgę Murphy. Vienas viešai 
kalbėjo: "Prieš 25 metus dau
gelis Hollywopde pateko ant 
komunizmo siūlo. Laimingas

REZOLIUCIJAI remti vykdomojo komiteto naria neseniai turėjo pasitarimą su kongresmanu Glenard P. 
Lipscomb. Pirmoje eilėje sėdi it k. j d. L. Valiukas, Alice Dotts, kongr. Glen Lipscomb ir J. Podelė; antroje 
eilėje — E. Arbas, J. Kojelis, L. Lažas, K. Liaudanskas, A. Dabtys, J. A. Petrauskas ir J. Motiejūnas.

KAIP TAS PATS DALYKAS PRISTATOMAS ČIA IR TEN
SPAUDA ''T. Žiburiuose spalio 26 J. 

Gobis apie S. Tomarienės kny
gą “Trys lepūnai pagyrūnai”, 
išleistą Vilniuje 1961, rašo:

“ši knyga kaip savo turiniu 
bei poetiška forma, taip ir 
iliustracijomis yra puikus indė
lis į lietuvių vaikų literatūrą... 
Šia proga tenka Tž skaityto
jams priminti, kad Sonė Pipi- 
raitė - Tomarienė yra JAV lie
tuvaitė, Chkagos gyventoja, o 
jos trys “Lepūnai pagyrūnai” iš 
leisti okupuotoje Lietuvoje. Kai

ekonomiškai, jei kada tokia pa
galba mum bus reikalinga, bet 
palikite jau mum patiem su Ru
sais savais būdais spręsti klau
simus ...

Tai humoristiškas ir sykiu 
niūrūs vaizdas, kurį diplomatas 
nupiešė, — sako laikraštis. — 
Taip mūsų geriausi draugai ima 
žiūrėti į Amerikos užsienių po
litiką.

kas šiuo Tomarienės žygiu yra 
pasipiktinęs, bet skaitytojai šio
je knygoje neras nieko pikti
nančio”.

Sovetskaja Litva spalio 12 J. 
Kričius apžvalgoje, ką rašo ko
munistiniai Laisvė ir Vilnis, bai
gė atsiliepimais apie Tomarie- 
nę:

“JAV gyvena lietuvių rašy
toja Sonia Pipiraitė Tomarienė. 
Į Ameriką ji atvyko dar prieš 
karą, bet pagal Clevelando na
cionalistinio laikraščio žodžius 
“pasirodžius JAV naujiem atei
viam (t. y. buržuaziniam nacio
nalistam, pabėgusiem iš Lietu
vos — taip paaiškino Sov. Lit
va rašytojas) prisidėjo prie jų”.

Prisidėjo — rašo toliau S. 
Litva, — bet paskui pamatė, 
kad jai nepakeliui su tais, ku
rie gyvena melu, platinamu 
prieš tarybinę Lietuvą. Palaips
niui S. Pipiraitė nutraukė ry-

lam ir vėl apsimąstymu. Jū- I

šius su tais elementais. Ji net 
pasiuntė į Lietuvą savo rank
raštį knygos — pasakojimų vai
kam. Knygą išleido tarybinės 
Lietuvos grožinės literatūros 
leidykla.
. Kada pereitų metų gale į 
Chicagą atvyko turistų grupė 
iš tarybų Lietuvos, tai S. Pi
piraitė dalyvavo jų priėmime 
'Mildos’ salėje.

S. Pipiraitė parašė grožinės 
literatūros leidyklai laišką, ku
riame pažymėjo, kad jai pati
ko A. Venclovos romanas “Gi
mimo diena”. Leidykla rašyto
jos žodžius pakartojo knygų ka
taloge.

Tuos faktus dėstydamas, re
akcinis laikraštpalaikis juodina 
rašytoją. Tuščios pastangos. 
Garbingi kultūros darbuotojai 
traukiasi nuo juodašimčių gau
jos už vandenyno”.

Taip “kultūriniai mainai” bu-
vo “iliustruoti” tuo vienu S. 
Tomarienės pavyzdžiu.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- <

sų gyvenimas yra tai, ką ko
munizmas nori sugriauti. Visi 
mano nurodymai jum neduos 
pajusti asmeninės atsakomy
bės”. Ir patylėjęs pridėjo: "Jūs 
turite norėti, kad būtumėt pa
keisti savo gelmėse" ... Ne 
įstatymai, ne išorinės priemo
nės kovai su komunizmu. Pats 
žmogus su savo galvojimu ir 
savo elgesiu turi pasikeisti. Ta
da jis bus neprieinamas komu
nizmui, ir jo visas gyvenimas, 
ne žodžiai, bus pasipriešinimas 
komunizmui ...

Gydytojas Schwafz, ’ rengda
mas “krikščioniško antikomu
nizmo žygius”, daro toje srity
je panašaus įspūdžio kaip re
liginėje srityje Billy Grabam.

Aname “Hollywoodo atsaky
me komunizmui” dalyvavo kaip 
kalbėtojai ir Connecticut de
mokratas šen. Dodd, ir Min- 
nesotos respubl. kongresma- 
faas Judd, ir Life leidėjas Jack- 
son. Iš ten Schvvarz keliauja į 
kitus miestus su žygiais — Co- 
lumbus, Ohio, St. Petersburg, 
Fla., San Francisco ir kt. Pa
vasarį jis atvyks ir į New Yor- 
ką. Jo žygių viršūnė turinti bū
ti Madison Square Garden. Jis 
skuba, nes "aš tikiu, kad jeigu 
Amerika nepabus per artimiau
sius dešimtį matę, ji bus dik-

*
Mes padedame Jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

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

lis tę, žmonię suprato savo gy- 
tikino, kad komunizmo pavo-. Miidn"

Pats Schwarz kalba ramiai, 
santūriai, be propagandinių 
triukų. Kai vienas iš publikos 
paklausė: “Kaip mes galim ko
munizmą nugalėti?” — jis at
sakė: “Aš nesiūlysiu sąrašo, kas 
reikia daryti ir ko nereikia. Aš 
tikiu apsimąstymu, pasiaukoji
mu aukštesniem gyvenimo tiks-

jaus Amerikoje nesą; kad tai 
esą velionies McCarthy ir jo 
sekėjų išpūstas dalykas; kai 
Pentagonas pristabdė semina
rus prieš komunizmą, — tai 
masėse komunizmo grėsmės pa
jautimas tik ima augti. Vienas 
iš naujų antikomunizmo gai
vintojų masėse ėmė garsėti gy
dytojas dr. Fred G Schwarz, 
gimęs Australijoje, atvykęs į 
Ameriką su keliais doleriais ki- 
šeniuje, dabar sukūręs antiko
munistinį židinį su savo keliais

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by Vneshposiltorg

gimė kūdikis. Prireikė auklės, aplankė “Užlaukės” kol- 
Atsigabeno iš kaimo 14 metų chozo brigados Juozą Gedrimą, 
merginą Rają Staristiną. Prikal- “Kodėl duktė Birutė ne- 
bino, mažamoksliam tėvui pa- lanko mokyklos?” Seimininkas 
' atsakė: “Mes abu su žmona

— Stalino nužeminimą paty- esam ligoniai, štai ir gydytojo
ręs vienas rusas užsienio ko- pažymėjimai. Turi kas nors lik- padėjėjais Los Angeles, remia-
respondentui pasakė: “Seniau tis namie ir padėti tėvam”. Ta- mas vietos pramonininkų ir
trėmė į Silūrą, kad Stalino ne- čiau laikraštis kitaip į tai žiū- Hearsto spaudos.
garbinome, dabar persekios ri. “Taip, sako. Gedrimai turi
tuos, kurie jį garbins. Bet kiek pažymėjimus. Juos paleidžia į Schwarz organizuoja mitin- 
jų bus?”. darbą, kai reikia išeiti į kolcho- S“5 piknikus. Vienas toks

mitingas, iš eilės jau dešimtas, 
buvo paskiausiai Los Angoles. 
Jame dalyvavo 15,000 žmonių. 
Vadovavo Hollywoodo aktoriat 
Jie čia gausiai reiškėsi ir de
monstravo “Hollywoodo atsaky
mą komunizmui”. Tarp akto
rių, kurie čia buvo viekai pri
statyti, buvo John Wayne, Jane

< 
< 
<

SSSR dalį. Į
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — !

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA — J

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą, medžiagų < 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per- ‘ 
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti-. < 
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo- J

SIŲSKITE I LIETUVĄ HC SSSR

DOVANI
— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po — 2 mėnesių

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM

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

KRAUTUVES ATVIROS KASDIEN XB SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAK.

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltie elevatorium | virtų, t—sstrlnin A n ■■ * 1 a * i

Russell, Brennan, Dale Evans, 
Roy Rogers, Johny Grant Gigi
Perreau, Tex Ritter, Pat O- 
Brien, Andy Divine, Robert 
Stock, Ronald Regan, Edgar 
Bergen, Cesar Romero, Wen- 
dell Corey, Gene Raymond, 
Don de Fore, James Stewart, 
Lloyd Nolan, Landa DarneU,

no partijos kongrese, nes jis 
prieš mėnesį buvo parašęs par
tijos prezidiumo nariam, kad 
Chriuščiovo pasiūlyta partijos 
programa esanti ne marksistinė

tuojama komunistę diktatorių".

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
” IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonis medžiagos kostiumams, paltamą ir suknelėms. Taip pat 
šilkinis, maMytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rū$ea pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus i Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus tr Būsite patenkinti.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orcherd Street New York 2, N. Y.

TeL AL 4-0319

• NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue — TeL: AL 4-5456 '
• BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue — Te!.; Dl 5-S808 <
S LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — TeL: FO 3-8569 <
o PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — TeL: MU 4-4619 J
e NEW HAVEN, Conn, S Day Street — TeL: LO 2-1446 <
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street — Tel.: HU 1-2750 '
o WORCESTER, Mase, 174 Miilbary Street — Tel.: SVV8-2M8 
e HAMTRANCK, Midi, 11333 Joa. Campau — Tel.: TO 7-1575
• CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — Tel.: TO 1-1068
• CHICAGO 22, IH, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6960 
o CHICAGO 8, IIL, 3212 So. Halsted Street — Tel.: 5-2737 
e SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Sprlngfield Avenue — Tel.: Bl 3-1797 
e PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-40S
• WATERBURY, Conn, S John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
e GRAND RAPIDS, Midi, 606 Bridge St, N.W. — GL 8-2256 
o PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387
• DETROIT, Midi, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 
o ATHOL, Man, 61 ML Pleasoht Street — CH 9-6245 
e LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 
e BOSTON 18, Mase, 271Shawmut Avė. — Tel.: Ll 2-1767 
e WOODHAVEN 21, N.Y, 84-17 Jamaica Avė. — Tel.: VI 6-3330
• VINELAND, NJ, West Landts Avė, Greek Orthodox Club BMg.

flkvrta. atktervtaa nmiktadieniaia šeštadteniais ir sekimedleniiiis
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SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
TBsMte įsai didelį paMrtaMiną vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eflutėms, sukneMms bei švarkams.
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Dviveidis v v ras
Teisės daktarui B. suskam

bo namie telefonas. Paėmęs 
ragelį, išgirdo savo žmonos, 
dantų gydytojos balsą:

— Šiandien aš valandėlei už
truksiu. Atėjo pacientas su la
bai skaudamu dančiu. Manęs 
vakarienei nelauki, nes būsiu 
tiktai prieš aštuntą. Gerai?

Daktarui nebuvo ‘■gerai”, bet 
jisai nieko nesakė. Tiktai žmo- 
nai grįžus dar kiek anksčiau
negu buvo sakiusi, rūstus vaikš
tinėjo iš kampo į kampą. Žmo
na aiškinosi, kad retai taip pa
sitaiko. Ji visada pirmoji parei
na namo ir jo laukia. Tiktai 
šiandien buvo išimtis.

— Mes turime žiūrėti ne iš
imčių, o principų, — kietai at
sakė vyras. — Labai gerai, kad 
rūpinies savo profesija, bet 
esi ištekėjusi ir turi žmonos pa
reigų. Pirmoji pareiga yra vy
rui, o paskui — profesijai. 
Aišku?

Žmonai buvo perdaug "aiš
ku”, bet ji susivaldė. Prieš sa
ve turėjo dar vieną “pacientą", 
kuriam gražino nuotaiką, pasi
telkusi visą savo moteriškąjį 
švelnumą. 

y>

Po dviejų dienų dr. B. ne
rimo savo įstaigoje. Jau pusė 
devynių, o sekretorės M. vis 
dar nėra. Ligi šiol sekretorė 
buvo labai kruopšti, sąžininga, 
punktuali. O šiandien, kaip ty
čia nėra, kada reikia skubiai 
išsiųsti raštą teismui.

— Aš labai atsiprašau. — 
įbėgo uždususi ir išraudusi, pa
vėlavusi tris ketvirčius valan
dos. — Mano vyras staiga su
sirgo. turi labai aukštą tempe
ratūrą. Negalėjau vieno palikti, 
kol prisišaukiau slaugę. 
Daktaras B. neatsileido, kaip 
neišžaibavęs debesis. Prieš sės
damas diktuoti, jis kietai pa
sakė:

— Labai gerai, kad savo ser
gančiu vyru rūpiniesi, bet rei
kia neužmiršti principų. Dar
bas lieka darbu, ar kas vedęs 
ar nevedęs. Pirmoje vietoje 
yra profesinė pareiga, prieš ku
rią privatūs šeimos reikalai tu
ri nusilenkti. Kur mes atsidur
tume?

Sekretorė M. nusilenkė ir pa
siėmė popieriaus rašyti raštui.

AS TAU pasakysiu vieną paslaptį-

Kuklumas
New Yorke viena daili sek

retorė, palydėta vyriškio namo, 
užkvietė jį užkandžiui. Buvo 
karštas ir tvankus liepos vaka
ras. Prieš ruošdamosi virtuvė
je, persivilko lengvu, laisvu 
drabužiu. Po kelių valandų jos 
palydovas prisipažino policijai 
ją mirtinai apkūlęs, jai besi
priešinant. Jis “netekęs galvos", 
stebėdamas jos judesius per
šviečiamam drabužy.

Toji sekretorė, tepaisydama 
savo patogumo, peržengė savi
saugos ribas ir baigė tragiškai 
sau ir dar vienam asmeniui. 
Apsaugos turėkliai, kuriuos ji 
išleido iš akių, yra kuklumas.

Kuklumas yra viena iš dory
bių,' labai reikalingų mūsų stip
riai geismingam pasaulyje. La
bai jau sulaisvėjus vyrų ir mo
terų elgsenai, katalikai yra ra
ginami labiau negu kada paisy
ti kuklumo.

★

Kuklumas nėra viena iš leng
vųjų dorybių. Praktikoje reika
lauja tam tikro heroizmo. Šis 
Šventosios Dvasios “vaisius” nė
ra tai. kas pasiimama belan
kant busimąjį, o padedama ša-

MININT seserų įsikūrimo Putname 25 metų sukaktį Dešinėje Motina Aloyza. Nekalto Prasidėjimo seserų 
kongregacijos buvusi viršininkė. Nuotr. B. Kerbelienės.

VAIKŲ ŽIDINĖLIŲ PASLAUGA LIETUVYBEI IŠLAIKYTI
Mūsų išeivių gretose vis ma

žiau kreipiamas dėmesys į pa
čius mažiausius lietuvių bend
ruomenės narius — vaikus. 
Viskuo besirūpindami ir viskuo 
besisielodami, esame užmiršę 
patį svarbiausia dalyką — tiks
lingą mažojo vaiko auklėjimą. 
Atsitiktinis vaiko auklėjimas 
neįstengs padėti tvirtų lietuvy
bės pagrindų, nes nesugebės

Jai reikėjo sukaupti jėgas ir 
visa savo moteriškumą, kad ad
vokatui grįžtų gera nuotaika.

E.D.

rūbuose ir elgsenoje
KAY BOWE

lin pamario draugijoje. Kuklu
mas pasirodo tiktai ištvermėje 
visą laiką. Moterys, kurios ta 
dorybe pasižymi, išsiskiria ypa
tingu spindesiu iš tų, kurioms 
tos dorybės pristinga. Kuklu
mas yra moters bei vyro pro
tinga elgsena, kuri išlaiko de
ramą pusiausvyrą tarp to. kas 
pašiepiamai vadinama davatkiš
kumu, ir nepadorumo.

Stebėdami įvairias madas, pa
pročius, atskirus kraštus ir at
vejus, galime suvokti skirtumą. 
Prieš kokį šimtą ar mažiau me
tų, jei sijonėlis nepridengdavo 
kelių, buvo laikoma nepadoru. 
Šiandien nelaikoma nekuklumu, 
jei sijonukas tesiekia kelius. 
Teniso aikštėje nebus priekaiš
to, jei sijonėlis bus ir aukš
čiau kelių. Salėje ar vakarėly
je nevienas dėl to patrauks pe
čiais. Aplinkybės turi savo 
reikšmę. Didesnė iškirptė ar ap
nuogę pečiai gali būti toleruo
jami pobūvyje, bet nebus kuk
lu su tokiu rūbu švaistytis
įstaigoje. Tačiau pats pagrin
dinis dalykas yra tai, ką mo-

Iš D. Petrulytės paskaitos Chi- 
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patenkinti bendrųjų besiplėto
jančio vaiko dvasios poreikių, 
darniai supintų su tautiniais 
pradais. Čia ir kyla klausimas, 
kaip turime tą tautinę vaiko 
sąmonę ugdyti,kad jo nepra
rastume savo lietuviškajai ben
druomenei ir lietuvių tautai?

Pagrindinis dalykas yra kal
ba. Tai vertybė, kuri tinkamai 
puoselėjama nuo pat gyvenimo 
pradžios, gali atnešti didelės 
naudos. Dr. Marija Montessori 
yra pastebėjusi: “Suaugęs gali 
ginti savo kraštą ir saugoti jo 
sienas, tačiau tik vaikas gali 
palaikyti tautos dvasini vienin
gumą per jos kalbą". Jeigu ne
sistengiama savo vaikuose iš-

MARTI — TAVO VAIKAS
Popiežius Jonas XXIII. ma

tuodamas batus pas Vatikano 
kurpių Carbone. paklausė, kiek 
jis turįs vaikų.

— Penkis. — atsakė Carbo
ne, bet paskui pasitaisė: — Iš 
tikrųjų dabar tik tris, nes du 
vyresnieji sūnūs jau vedę.

— Tai jūs dabar turite sep
tynis. — pataisė popiežius, o 
paskui nusijuokė: — Negi ma
no kojų matas toks painus. 
kad jums skaičiai susipainio
jo0

teris nori pasiekti savo rūbu 
ir elgsena. Ar ji nori patrauk
ti kitų dėmesį jaudinimui?

Kreipti į save dėmesį dar 
nėra prasta. Žmonėm tai na
tūralu, o juo labiau — mote
rim. Rūbai moteris pridengia ir 
pabrėžia. Niekas nereikalauja, 
kad moteris visą laiką būtų ap- 
simuturavusi ir dengianti Die
vo duotas jai dovanas. Prel. 
Conroy yra pastebėjęs: “Moters 
gražumas yra Dievo sukurtas. 
Jis yra geras ir doras, kai var
tojamas geram tikslui. Bet kaip 
ir kiekvienas geras dalykas, ga
li būti piktnaudojamas“.

Elgsena gali būti tiek pat ne
kukli, kaip ir rūbas. Kuklumas 
valdo kalbą, juokavimus, jude
sius, laikyseną kitų atžvilgiu. 
Kukli moteris, įsijungusi į links
mos draugijos nuotaiką, nepa
sidarys visų dėmesio centru, 
nejuokaus berniškai ar isteriš
kai, nors ir turės sąmojaus; 
bus apsivilkusi saikingai ir ne
gundančiai. Kuklumas yra sai- 
kumas drabužyje, laikysenoje 
ir kalboje.

(nukelta ; 5 p, ’. >

laikyti gimtosios kalbos, ir to
kiu būdu, kad ją įsisavintų su 
visomis smulkmenomis, tai vel
tui bus kitos pastangos išlai
kyti išeivijoje lietuvybę.

Montessori metodas čia gali 
labai daug padėti. Jis atsižvel
gia į nepaprastą vaikų imlumą 
priešmokykliniame amžiuje. Tai 
laikas, kada reikia dirbti, atsi
žvelgiant į vaikų psichologiją. 
Montessori metodu, gimtosios 
kalbos mokomasi ir ji turtina
ma drauge su vaikų žaismais 
bei kitais bendrojo lavinimo 
dalykais. Tai atliekama vaikų 
židinėliuose. Vienas iš tokių ži
dinėlių yra Chicagoje, vadovau
jamas M. Varnienės. Antrasis 
rūpinamasi įsteigti New Yorke.

— M. Varnienės vedamas 
Montessori metodu vaikų židi
nėlis Chicagoje negali patenkin
ti visų, norinčių jį lankyti, tad 
ieškoma galimybių atidaryti 
daugiau tokių vaikų darželių.

— Lietuvių Montessori Drau
gija ketina leisti savo žurna
lą pedagoginiais klausimais. 
Pirmas žurnalo numeris nori
ma išleisti 1962 metų pradžio
je.

— Lietuvių kalbos gramati
ką montessorine sistema numa
toma paruošti 4-5 metų vaikam,
kad jie lietuvių kalbos pramok
tų be didelių sunkumų.

“MOTERIS” PO ATOSTOGŲ
Poatostoginiame (liepos-rug

sėjo) “Moters” žurnalo nume
ryje rašo: A. Rinkūnas — Jau
nosios kartos lietuviškojo ir 
tautinio auklėjimo artimiausios 
problemos: Emilija čekienė — 
Verta išlikti lietuviu ir didi 
garbė juo būt; kun. dr. J. Ma- 
tusas — Karžygė moteris Pu
nioje; Danutė Paškevičiūtė — 
Širdies klystkeliuose. Mergaitė 
lange (eil.); Roma Jaloveckaitė 
- Dapšienė — O tėviške. Kal
nai prie Didmiesčio, Rudenį, 
Sutemos (eil.); Marija Aukštai- 
tė — Sparnai už laisvę; Pr. 
Pauliukonis — Lietuvė mote
ris kovoje už tautos išlikimą; 
Gabrielė Vaičiūnaitė - Paulie- 
nė — Mūsų šeimos; kun. dr. 
'J. Matusas — Nuo kada Lietu
voje gėlės, sodai ir daržai? 
Irena Lukoševičienė — Sociali
nė globa, kaip profesija; H. E. 
Bates — Karstų dirbėjas; Ma
rija Aukštaitė — Žibuoklių tau
relės: Danutė Petrulytė — Pir
mosios žmogaus gyvenimo die
nos ir pirmieji trys metai, prof. 
V. Tumėnienė — Jautrusis kū
dikis ir jo auklėjimo problemos; 
apžvalgų skyriuje randame: lie
tuviško židinio pastogėje, lietu
viškas kryžius Toronte, Mote
rys. laimėjusios Nobelio premi
ją. K. Čiurlionio 50 metų mir
ties proga, kelionės po Sovie
tų Sąjunga, katalikių moterų 
veikla ir tt.

Numeris iliustruotas dail. 
Irenos Pacevičiūtės, Anastazi-

'— Milda Pusdesrytė, iš Ha
miltono. pasireiškia kaip bale
to šokėja. Nuo 1958 ji kasmet 
dalyvauja grupiniame balete To 
ronto parodoje ir televizijoje. 
Baigusi gimnaziją praeitais me
tais. Toronto konservatorijoje 
studijuoja kalbėtojos meną. 

‘•JACKIE LOOK" — madinga šukuosena, kuri palieka daug laisvumo ir 
galimybių prisiderinti įvairiem atvejam.

jos Tamošaitienės kūriniais, įvai 
riom nuotraukom iš moterų gy
venimo. istoriniais paveikslais. 
Žurnalas graliai sutvarkytas, 
suredaguotas. Redaguoja Izabe
lė Matusevičiūtė, leidžia Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija.

KERSTIN BJ OERCK

RETOS MERGAITES
Kerstin Bjoerck prieš dve- 

jis metus buvo išrinkta idea
liausia švedų mergaite. Gavo 
daug pasiūlymų būti kino ar
tiste. Amerikiečių “Life” žurna
las prašė atvaizdo viršeliui. Vi
siem atsakė pareikšdama, kad 
už nieką nekeis Raudono Kry
žiaus sesers rūbo ir pareigų.

Jean Reddy buvo pradėjusi 
garsėti, kaip geriausia pasau
lio solistė. Jos koncertai Ang
lijoje ir Italijoje praėjo su di
deliu pasisekimu. Paskutinis 
koncertas buvo gimtajame Bur- 
nley miestely. Tik viena moti
na žinojo, kad duktė stoja vie
nuolynam kai pabaigai giedojo 
“Avė Maria''. Yra konvertite.

Namie ir už namų
— Sofija Butkevičienė baigė 

Toronto universitetą ir gavo 
humanitarinių mokslų ir socia
linės globos bakalaurės laips
nius. Gimnaziją ji baigė 1938 
Kaune, išaugino sūnų, kuris 
studijuoja techniką Chicagoje. 
Toronte dirba socialinės globos 
srityje, uoliai veikia lietuviško
se organizacijose, yra Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų drau
gijos centro valdybos narė.

— Dalia Katiliūtė šiais me
tais baigė Omahos, Nebr., Not
re Daine aukštesniąją mokyk
lą magna eum Įaudė pažymėji
mu. Laimėjo Amerikos National 
Merit stipendiją, kurią gauti 
yra nepaprastai sunku, laimė
jimo galimybė yra maždaug tik 
viena iš 1750. Dabar studijuo
ja Omahos Creightono univer
sitete.

— Dail. Anastazija Tamošai
tienė, pagarsėjusi tautinių dra
bužių, juostų bei kilimų audi
mu, paskutiniu laiku daugiau 
laiko skiria kūrybai. Jos kūri
nių paroda buvo Chicagoje. Da
bar nori surengti savo parodą 
vienoje iš New Yorko meno 
galerijų.

— Gražia Lupinneti, vienuo
likos metų mergaitė, prieš dve
jus metus Romoje buvo pri
statyta gauti metinę gerumo 
premiją. Mergaitė iš Rossano 
Calabro ketveris metus, nepra
leidusį nė vienos dienos, lan
kė paraližuotą savo mokytoją, 
nors kasdien tekdavo nueiti ir 
pareiti du kilometrus. Skurdžiai 
gyvendama, dar surinkdavo vie
ną kitą lirą vaisiam bei saldu
mynam nupirkti.

— Ortrud Mann yra vie
nintelė Švedijoje moteris diri
gentė. Ji mokėsi pas savo bu
simąjį vyrą Torą Manną, vieną 
iš žymiausių ir mėgiamiausių 
muzikos mokyklos profesorių. 
Jis ir dabar sako, kad Ortru- 
da buvo geriausia jo mokinė, 
bet galima tam ir nepatikėti, 
kai meilė įsipina. Bet liudinin
kų yra Joelis Berglundas, ži
nomas pasaulyje solistas, kuris 
ypač tobulai išpildo Wagnerio 
kompozicijas. Jo žodžiai: “Vi
sai nejauti, kad diriguoja mo
teris. Ji turi vyrišką jėgą ir au
toritetą”. Abu dirigentai — vy
ras ir žmona — turi paauglę 
dukrelę EIliką, kuri drauge su 
tėvais taip pat jau skaito parti
tūras.

TINKA tik laibom. .

Madų kūrėjai yra žmones, 
kurie turi nuovoką, ar senoji 
mada jau taip užmiršta, kad ga
lima ją pristatyti, kaip visiškai 
naują.

Apkalba, kad ir neteisingiau
sia. taip neįžeidžia madų besi
vaikančios moters, kaip drau
gės teisinga pastaba, kad jai 
tas ar kitas rūbas visai nepri
tinka

šeimos biudžetas priklauso 
ne tiek nuo vyro pajamų, kiek 
n.10 žmonos išlaidų naujiem 
rūbam.

Amerika per paskutinius me
tus daugiau laimės turėjo ma
doje, negu politikoje: visur iš
populiarėjo prezidentienes Ken- 
nedy šukuosena, vadinama — 
Jackic- Look



Gyva lietuviška dvasia Cicerą mieste
Chicagos pašonėje, pietų va- 

kAruose, yra Cicero miestas, į- 
kurtas 1857. Dabar susiliejęs 
su plačiąja Chicaga. Važiuoda
mas autobusu nė nepajunti, 
kaip atsiduri prie šv. Antano 
lietuvių bažnyčios.

Pirmieji lietuviai iš Chica- 
gos atsilėkė dar praeito am
žiaus gale. Gyveno kaip ir lie
tuviškame kaimelyje, uždarai, 
tvirtai įsikibę į savo papročius, 
patys pasigamindami visą mais
tą ir tik retkarčiais nueidami 
į krautuvę. Pamažu ča susirin
ko nemažas lietuvių būrys.

Jauni, energingi ėmėsi orga
nizuoti ir kurti savas draugi

o 1907-08 pradėjo galvoti

SV. ANTANO bažnyčia Cicero, III.

KUKLUMAS KUBUOSE IR ELGSENOJE
(atkelta iš 4 psl.)

Niekada taip nereikėjo kuk
lumo. kaip mūsų laikais, ka
da reklamos, teatrai, televizija 
brėžte pabrėžia, kas žmogaus 
prigimtyje yra žemesnio už jo 
dvasią. Nudengiamieji rūbai, 
blevyzgos, gašlios dainos, atro
do. tėra ■- vieninteliai dalykai, 
kurie turi užpildyti mūsų gy
venimą. Gyvenimas ne tam. kad 
savo geismus tenkintume, o kad

ŽODYNAS
A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoje $14.00 - 
$7.25 su persiuntimu) lietuvių-anglų ir anglų- 
Daugiau kaip 1250 psl., gražiai įrištas. Yra tik 
skaičius. Naudinga dovana visiems ir visada.
A. Lalio žodynas yra didis kalbos žodžių lobis. Tai kny 
kurioje sudėti paraidžiui, sutvarkyti žodžiai su paais 
nimais. "A. Lalio žodynas yra didžiausias ir geriausias 
lietuvių - anglų ir anglų - lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka 
knygynui ir kiekvienai šeimai. Žodynas yra reikalingas 
visiems. — įsigykite tuojau!

Gaunama:
DARBININKO Administracija

910 WiHmighby Ave„ Brooklyn 21, N. Y.
■ II-III III

Šv. Antano parapijai 50 metę

jos. Buvo pastatytos patalpė
lės ir lietuviškai mokyklai, ku
ri pradėjo veikti 1922. Pirmais 
metais turėjo 75 mokinius.

1918 kovo 8 Chicagos arki? 
vyskupas Jurgis Mundelein pa
rapijos klebonu paskyrė kun. 
Jeronimą Vaičiūną, šv. Jurgio 
par. vikarą, šis ėmėsi didelių

jas, 
ir apie lietuvišką parapiją- Iki 
tol retkarčiais atvykdavo lietu- 

’ vis kunigas patarnauti savie
siem, kurie glaudėsi prie kitų 
parapijų. Išsirinkę komitetą, 
1910 nupirko bažnyčios staty
bai sklypą, o 1911 birž. 29 pir
muoju klebonu Chicagos vys
kupo buvo paskirtas kun. A. statybos darbų. Užsitraukęs pa- 
Ežerskis, kuris tada dirbo šv. 
Kryžiaus parapijoje. Tais pa
čiais 1911 metais buvo pasta
tytas bažnyčios pirmas aukštas, 
o Kalėdose aukotos pirmos mi-

skolas, atbaigė parapijos bažny
čios statybą, dar pastatė kle
boniją, mokyklą, seserim na
mus. Bažnyčia pilnai užbaigta 
statyti tik 1926, ir birželio 13 

tais Chicagoje buvo pasaulinis 
eucharistinis kongresas, su
traukęs žmonių iš visų kraštų. 
Jame dalyvavo ir arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius, kuris pa
šventino šv. Antano bažnyčią. 
Vėliau buvo pastatyta didelė 
mokykla, seselių namai.

Ilgametis p&apijos klebonas 
kun. J.' Vaičiūnas mirė 1940 
Į jo vietą vyskupas paskyrė 
kun. Ig. Albavičię, kuris ir 
dabar sėkmingai parapijoje kle- ' 
bonauja.

Parapija vis augo ir didėjo. 
Atsikėlė naujų tremtinių ir su
sibūrė aplink šv. Antano para
piją. Pastatai pasidarė per ma
ži. PreL L’ Albavičius padidi
no mokyklą, pastatė naujus 
namus seserim, 1954 pastatė 
bažnyčios priestatą, 1955 baž
nyčią išdekoravo pagal dail. K. 
žoromskio planus, o šiemet, 
švenčiant parapijos 50 metų, 
sukaktį, bažnyčią dar kartą iš
dekoravo dail. A. Valeška.

Pradėjusi iš mažo sklypelio, 
parapijos nuosavybė išaugo į 
didelį plotą. Šalia gražios baž
nyčios, čia matysi ir gražią mo
kyklą, kurios sienoje, viršum 
didžiųjų durų, skaitai lietuviš
ką įrašą “Šv. Antano parapi
jos mokykla”, šis įrašas liudi
ja, kad čia dar tvirtai laikoma
si lietuviškų tradicijų.

atitiktume, kam mus Dievas su- bą. Ir mes turime panašiai elg- 
kūrė. • tis.

Kuklumas nėra koks akine- B Ka Bowe st
nukas. kun galime lengvai ras- ..Guardrail Beha^., at. 
“ ^7*5 spausto "The Marian”, 1961
mui islaikvti yra reikaimgos Z. . , 
nuolatines žmogaus pastangos.

■ Tam reikia ir idealaus pavyz
džio. kuriuo yra Dievo Motina.
Ji niekada nepamiršo, kad žmo
gaus kūnas yra Dievo švento
vė. kuriai turime reikšti pagar-

Naujiem skaitytojam užsa
kant kaip kalėdinę dovaną, 
DARBININKAS nuo užsaky
mo dienos iki 1962 matę ga
le kainuos tik 6 dol. Vieno
doms metams naujiems skai
tytojams 5 dol. Naujai užsi
sakiusiems DARBININKĄ, ad 
ministradja prisiys ir 1962

ginti už 1961 metus, padary
kite tai tuojau. Siųsdami pi
niginę perlaidą sutaupysite 
mums laiką ir išlaidas.

prato, ir naujųjų ateivių pagei
davimus: priglaudė bęsikurian-

laetuvių Bendruomenę, Raudo
nąjį Kryžių, leido Įnirtis ir li
tuanistinėm mokyklom, čia vei
kia lituanistinė klasė ir aukš
tesnioji lituanistinė mokykla, 
įkurta 1956.

Nuo pat parapijos įsikūrimo 
veikia įvairios organizacijos. 
Vienos silpnėja, kitos tvirtėja, 
kuriasi naujos. Organizacijų 
daug, ir jų veikla kaip tik ro
do parapijos gyvumą.

Prel. Ig. Albavi£ius globoja 
daugelį draugijų, uoliai reiškia
si ir didžiosiose mūsų organi
zacijose — daug prisidėjo prie 
Lietuvių Bendruomenės kūri
mo, buvo jos taryboje, orga
nizavo dainų šventes, dalyvau
ja didžiuose seimuose, dosniai 
aukodamas lietuviškiem reika
lam.

šv. Antano parapijai ir jos 
vadovam linkime tęsti ir toliau 
tą gyvą lietuvišką dvasią ir 
nuolat būti Cicero lietuvių cen
tru. • (p.)

LIET. BENDRUOMENE SKELBIA MAIRONIO METUS
Maironio — didžiojo tautos 

dainiaus 
šimtmetį 
lio mėn. 
Lietuvių 
tinkamai 
pagerbdami, drauge stiprinsi
me mūsų tautinę gyvybę ir kul- 

ir atgimimo pranašo 
(gimęs 1862 m. spa- 
21 d.) visa Pasaulio 

Bendruomenė privalo 
paminėti. Šį didvyri

Vasario 16 gimnazijos mokytojai
Vasario 16 gimnazija Vokie

tijoje, remiama Amerikos lie
tuvių ir Balfo, metai iš metų 
ritasi pirmyn, išleisdama nau
jas abiturientų laidas, lietuviš
koje dvasioje auklėdama jau
nimą. šiame auklėjimo darbe 
labiausiai reiškiasi mokytojai.

togų mokslas buvo pradėtas be 
gimnazijos direktoriaus, pasi

naujo, pamokas pasidalino kiti 
mokytojai. Iki vasaros atostogų 
išsiversta su 15 dėstytojų. Po 
vasaros atostogų surastas nau
jas anglų kalbos mokytojas.

Etatiniai mokytojai turi ma
žiausiai 24 savaitines pamokas, 
tačiau kai kuriems tenka nuo 
26 iki 29 ir vienam net 34 sa
vaitinės pamokos. Direktorius 
ir inspektorius, būdami užimti

traukus dr. J. Grimui, ir be administraciniais reikalais, tu- 
vieno pagelbinio mokytojo. Bu
vo likę tik 14 mokytojų. Tada 
gimnazijai vadovauti atėjo kun. 
dr. L Gronis, kuris direkto
riaus pareigose ir dabar tebėra. 
Naujas direktorius pakvietė vie
ną pagelbinį, o vėliau mergai
čių kūno kultūros ir tautinių 
šokių mokytoją. Pedagogų skai
čius pakilo iki 16. Iš jų 12 
lietuvių, vokiečių — 3,- vienas 
anglas. Septyni akademikai, 3 
akademikai kandidatai, trys su 
specialiu mokslu (muzikos, me
no, kūno kultūros) ir trys su 
viduriniu mokslu; trylika vyrų 
ir trys moterys.

Iš 12 lietuvių mokytojų 9 bu
vo etatiniai su pilnu atlygini
mu ir 3 neetatiniai — pagel- 
biniai (jų tarpe 2 bendrabučio 
vedėjai). Etatinis buvo ir ang
lų kalbos mokytojas, o visi 3 
vokiečiai — neetatiniai, turėję 
per savaitę nuo 9 iki 16 pa
mokų.

Po Velykų anglų kalbos mo
kytojas pasitraukė. Nesuradus

tūrinį sąmoningumą. Tegu su
teikia ši sukaktis mums kuo 
daugiau atgimimo, tegu gyviau 
mus visus pajudina. Mums gi 
šiandien taip stinga idealizmo, 
entuziazmo ir pasitikėjimo savi
mi.

Tam tikslui Pasaulio Lietuvių 

ri nepina pamokų skaičių.
Gimnazijoje dėl dviejų pa

grindinių lietuvių ir vokiečių 
.kalbų ir dėl kitų lituanistinių 
dalykų pamokų yra daugiau nei 
kitose gimnazijose. Tai ir mo
kytojų reikia daugiau ir pa
tiem mokytojam yra daugiau 
darbo.

Kvalifikuoto mokytojo etati
nis atlyginimas nustatytas 450 
DM mėnesiui, nekvalifikuoto— 
400 DM. Pridedami priedai už 
ištarnautą penkmetį ir už vai
kus.

Mokytojams, įskaitant ir dvie
jų bendrabučių vedėjų atlygi
nimą, su mokesčiais ir ligonių 
kasa kas mėnesį tenka išmokė
ti 6.562,79 DM. i

Raštinės ir virtuvės tarnau
tojų bei kito personalo gimnazi
ja turi dar 8 asmenis; rašti
nės — 2, virtuvės 5, šoferis 
1, kūrikas 1, šlavikas 1. Jiems 
kas mėnesį su ligonių kasa iš
mokama 2,902,90 DM.

Bendruomenės Valdyba kreipia
si į visų kraštų, apygardų bei 
apylinkių valdybas ir kiekvie- 
ną lietuvį bei lietuvę;

1. Tegu 1962 metai bus Mai
ronio metais.

2. Maironio metais visoje 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje turi sukilti jubilėjinė nuo
taika ir akcija.

3. Visuose kraštuose — tai 
yra kiekvienoje apygardoje ir 
apylinkėje — nedelsdami tuoj 
pradėkime intensyviai ruoštis 
dideliems ir, kiek beišgalint, 
įspūdingesniems Maironio mi- 
nėjmams. (Akademija, Mairo
nio dainų koncertas, paskaita, 
deklamacijos, jo dramos pasta
tymas ar inscenizacija ir k.).

4. Kiekvienas laikykime sa
vo pareiga uoliai talkininkauti 
bei dalyvauti ruošiamuose Mai
ronio minėjimuose.

5. Maironio metais įsigyki- 
me ir pakartotinai įsiskaityki
me jo raštus, ypač “Pavasario 
balsus” ir “Jaunąją Lietuvą”.

Brangios mūsų tautos bei my
limos tėvynės nelaimės aki
vaizdoje būtinai ir prideramu 
būdu paminėkime Maironio 100 
metų sukaktį! Testiprina vėl 
Maironis lietuvio viltį ir tikė
jimą į tėvynės aušrą bei nau
ją pavasarį. Tešviečia mums 
Maironio dvasios bei kūrybos 
heroika, idealizmas ir tėvynės 
bei laisvės meilė.

Pasaulio Lietuviu Bendruome
nės Valdyba

Toronto, Canada 
1961 lapkričio 1

MALONŪS DARBININKO 
SKAITYTOJAI

jos tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš
kite pratęsti prenumeratos.

Rąžykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, 21, N. Y. -

VISUR Į
— Dr. P. Dtoužvardžiui, gen. 

konsului, šiemet sueina 65 me- 
tai amžiaus, 35 m. diplomatinės 
tarnybos ir 25 konsularinio 
darbo. LB Chicagos apygarda 
jam rengia pagerbimą.

— Dail. Tolasforas Valius da
lyvauja visoje eilėje parodų, 
rengiamų grafikos draugijų, 
šiuo metu yra paroda Hamilto
ne, nuo gruodžio 1 — Toron
te.

— Hamiltono jaunimas ver
žiasi į mokslus. Baigė gimna
ziją: Dalia Paųlaitytė, Aldona 
Mikeliūnaitė, Vida Staniūtė, Al
fonsas Stanevičius, Aloyzas Vis- 
kontas, Arvydas Vizbaras. Visi 
pradėjo studijas universitetuo
se.

Kun. dr. F. Gureckas, kuris 
išvyko studijuoti į Angliją, Lon
done per Kristaus Valdovo 
šventę skaitė paskaitą.
— Avellanedoje, Argentinoje, 

lietuvių Aušros Vartų parapija 
lapkričio 19 mini 20 metų su
kaktį. Bažnyčioje įmūryta len
ta įnirusiems parapijos steigė
jams: kun. Antanui Andriuškai 
ir vysk. Pranciškui Bučiui. Pa
rapiją tvarko tėvai marijonai.

— Jeronimas Petrauskas, lie; 
tuvis pranciškonas, daugelį 
metų gyvena Jeruzalėje ir ne
toli paskutinės vakarienės vie
tos ruošia ir prižiūri gėlynus.

— Aldo Šlepetys, Iš Vilią Or- 
tuzar, Argentinoje, baigė me
dicinos mokslus ir gavo daktaro 
laipsnį.

— Mindaugo draugija, Beri- 
sso, Argentinoje, spalio 7 spe
cialiu vakaru ir koncertu pa
minėjo savo veiklos 30 metų.

— Akt. Vitalis Žukauskas pa
rašė platų straipsnį apie lietu
vių teatrą tarptautinei teatro 
enciklopedijai, kurią šešiuose 
tomuose išleido italai. Straips
nyje lietuvių teatras apžvelg
tas nuo jėzuitų laikų iki dabar.

— Lito bankas Montrealy- 
je, suorganizuotas prieš keletą 
metų/ turi 617 narius ir 465, 
000 dol. indėlių. Bankui vado
vauja ekonomistas Domas Jur
kus, buvęs Lietuvos banko di
rektoriumi Telšiuose.

— Madride, Ispanijoje, lietu
viškos transliacijos į Laetuvą 
per tautinį Ispanijos radiją nuo 
lapkričio 9 padidintos dar 15 
minučių. Perduodamos 25 ir 
42 bangomis Lietuvos laiku 
9:30 — 9:45 vaL vak. ir 32,2 
banga 5:45 — 6:00 vai. popiet. 
Radijas išlaikomas Vliko.

— Knygę biblioteka nebus 
pilna, jei neturėsi Krėvės, Šei
niaus, Savickio, Katiliškio, Jan
kaus, Mazalaitės ir kitų žymių
jų autorių veikalų. Naudokitės 
metiniu Gabijos knygų išpar
davimu, paprašydami sąrašų 
adresu: Gabija, 87-85, 95 St, 
Woodhaven 21, N. Y.

RADIJO VALANDĖLĖS
UTHUANIAN MELODIES 

DETROIT — WJLB 
1400 banga 

Šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph /.Valatka 
15756 Lesure, Oetroit 27, Mieto.

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WP0P 

1410 klc.
Sekmadienj — 11-12 vai. dieną 

Vedėjas J. Pet kaltis 
•v «_«nco1n Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

PHILADELPHIA WTEL 
860 ..banga

M*mKJDCI !•••• —"

Vedėjas Adolfas Gaigalas 
335 Titan SU Phiiadelptoia 47, Pa.

HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 8ĖIMOS PROGRAMOS 

lietuvi? kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; įeit. - sekm. 
8:30-9:30 vai. r.: LtetuvHkos vaka- 
rvėkoo pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Angly kalba:- kasdien 7-7:30 v.v. 
Radijo stotis WOPA. Oak Perk, Ui. 
A.M. 1490 kileo.; F.M. 102.7 megac.
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Žmones prieš civilizaciją
Nei elektros, nei radijo, nei televizijos

Anglijotv neseniai buvo at
vežta apie 300 žmonių iš sa
los, kurią užliejo vulkarfas At
lanto vandenyne tarp Afrikos 

»ir Pietų Amerikos. Kai Laivas 
„plaukė į Anglijos uostą, kai 

žmonės atsidūrė triukšme žibu
riuojančio miesto, kokio jie nie
kada nebuvo matę, moterim pa
biro ašaros: “Viešpatie, kokia
me čia pragare mes atsiradom!” 
Jaunimas, išpūtęs akis, smalsiai 
spoksojo — jam buvo įdomu. 
Senimas, dar kiek pasidairęs 
moderniškos civilizacijos did
miestyje, susirūpino: “čia mū
sų vaikai pražus”.

Tie žmonės gyveno saloje 
nuo Napoleono laikų — 1815 
metų, išlaikę ano meto anglų 
kalbą ir papročius. Gyveno pa
tenkinti ir laimingi didžioje ra
mybėje, kol žemės ugnis išvijo 
juos iš tylaus gamtos prie- 
globščio. Gamta buvo juos at
skyrusi ir gamta juos išmetė 
į moderniško gyvenimo sūkurį, 
kai spalio 8 Tristan da Cunha 
saloje prasiveržė vulkanas.

Amerikoje ir kai kuriuose 
kituose kraštuose yra žmonių, 
gyvenančių mūsų civilizacijos 
pasparnėje, bet laisva valia iš-

siskyrusių ir sudarančių užda
rą bendruomenę. Pavyzdžiui, 
tuos žmones pažįsta lietuvis 
adv. Aleksas Kudrotas (Con- 
rad), detroitiškis, kuris yra 
Wayne apskrities Obio valsty
bėje gynėjo pavaduotojas. Ta
me Wayne buvo į teismą pa
šaukta pora vyrų ir moterų už 
tai, kad savo vaikų neleidžia 
į mokyklą .mokytis Ūgi 16 me
tų. Paaiškino tie žmonės, kad 
jų vaikam pakanka pramokti 
skaityti, rašyti ir kiek skaičiuo
ti. To ir pakanka žemės dar
bui. Teisėjui priminus, kad jie 
laužo valstybės įstatymą apie 
privalomą vaikų mokymą ligi 
16 metų, anie atsakė, kad jie 
sulaužytų “Dievo žodį”, jei tam 
įstatymui paklustų. Skaitytojas 
jau iš to gali suprasti, jog 
tai religinė sekta. Jie vadinasi 
menonitais.

Menonitai yra atsiradę Švei
carijoje. Jų kūrėjas — kan. 
Simonas Menno (miręs 1559). 
Vaikus jie krikštija tiktai su
augusius ir pamokytus, nepri
pažįsta karo tarnybos, priesai
kos. skyrybų. Savo gyvenimą 
remia Kristaus pamokslu nuo 
kalno, reikalauja paprastumo, 
smerkia prabangą. Verčiasi že

mės darbu ir paprastais vers
lais. kiek jų reikalinga ūkiui ir 
namų apyvokai: kalvis, stalius, 
račius, siuvėjas, puodži-is, au
dėjas, kaiUadirbis ir k. Tai 
toks gyvenimas, koks jis buvo 
maždaug prieš 300 metų.

Menonitai daug kur ieškojo 
sau prieglaudos ir daug kur bu
vo persekiojami, pravejami, nes 
nesiderino prie krašto įstaty
mų. Menonitų buvo ir Mažoje 
Lietuvoje, ten atsiradusių prieš 
pora šimtų metų. Prieš pasku
tinį kara apie 500 šeimų gy
veno Tilžėje.

Šiandien daugiausia menoni
tų yra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse (apie 160,000), Ka
nadoje (50.000), Olandijoje 
(40,000); kiek mažiau Vokieti
joje. Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Meksikoje, Paragvajuje, Javos 
saloje.

Ohio ir Pennsyivanijos vals
tybėse gyvena ypatingai griež
ta menonitų atšaka— amani- 
tai, įsteigti 1609 Jokūbo Am- 
manno. Amerikoje jie vadinasi 
“amish”. ir jų yra apie 60 so
dybų. Tai labai uždaros ben
druomenės, save visai išskyru- 
sios iš šio krašto civilizacijos.

JUODAS rūbas vasarą ir žiemą.

BENDRUOMENĖS vyresniųjų teisme.

ve-Savo namuose neturi nei elekt- dešimtų šeimų, bet ją žudo 
dybomis. Savo tarpe megzda- 
mi santuokas, degeneruojasi. 
Vengdami pražūties atviroje ci
vilizacijoje, yra nusmerkti žū
ti savo uždaram primityvišku
me.

Galima iš tų žmonių pasimo
kyti ištvermės, atkaklumo, gy
venimo paprastumo, baimės 
peržengti Dievo įstatymus, kaip 
jie juos supranta, bet tikri Die
vo įstatymai išsaugojami ne ša
linimus! civilizacijos, o jog su- 
krikščioninimu. Viskas yra skir
ta žmogaus žemiškajai laimei 
ir gerui, jeigu jis savo veiks
muose išlieka geras — tikrai 
toks, kaip skelbia nuo kalno 
Kristaus pamokslas, kurį meno
nitai yra pasidarę gyvenimo 
taisykle, bet savo gyvenimą už
darę siauros sektos rėmuose.

X v

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

1924 m....................................................1961 m.

Schuyler Savings and Loan 
Association of

KEARNEY, NEW JERSEY

primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe. _ ;

Draugija apdrausta FEDERAL SAVINGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4$ė dividendo už palūkanas.

Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na
mams įsigyti.

Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Laukiame atsilankant arba paskambinant:
24 Davis Avė., Kearney, N.J.; Telef. WY 1-0001

JULIUS PAKNIS, Prezidentas
P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

BŪDAMI VIENINGI, BŪSIME TURTINGI

0 BLAUFUNKT — žinomiausias vardas pasaulyje ste
reo instrumentų tarpe. Varžosi viso pasaulio muzikos 
mėgėjai dėl jo techniško preciziškumo; savo kokybe 

taip pat stovi virš visų kitų apafatų; o taip pat geriausiai pasauly ži
nomi PERPETUUM-EBNER patefonai, matysite didžiausią skirtumą, 
kaip perduodamas muzikinis pasaulis giliai, švariai, taip kad ir dau
giausiai išlepęs muzikos žinovas pajunta tobuliausią tono gyvybingumą.

PRANAŠIAUSIAS UŽ VISUS — NAUJAS 

PERPETUUM - EBNER 
4 greičių su 4 garsintuvais, nešiojamas

Populia- 
riaunas 
patefonas 
su 
importuota 
vokiška 
muzikos 
spintele.

Puikus. '*u atjungiamais garsiakalbiais STEREO perdavimui pajėgiausiu 
garsu. Dviejų kanalų stiprintuvas (2x4 Watt), kiekvienas perdavimo vie
netas turi 6 Watt virštonius ir malonaus boso tono garsintuvus. Plokšteles 
keičia automatiškai nuo 7 iki 12 colių didumo, nesvarbu kokia eile Jos būtų 
sudėtos. Ouplo-Stereo kristaline adateie — ilgo grojimo ir normali. Pridedama 
daug priedų, kurie “Musical 660 Stereo" Šiandien daro aukščiausios rOSies pirkiniu. 
KAINA nuo $126.00. Tik šie savaite v-ltui pridedama imporldotos KW-UKW aptepus, 
kurias naudojant Kalima šauti visos Eur.Tp»>s radio'stotis.

PraSom užeiti į Koliziejų (315 paviljonas), kur rasite visų modelių parodą.

SYLVERN STORES
GERMAN HLR CENTE!?
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ros. nei telefono, nei radijo bei 
nei teatrų; nevažinėja automo
biliais; neperka jokių savo pa
togumui aparatų nei daiktų; 
vartoja labai paprastus savo 
darbo baldus, patys audžiasi 
ir siūdinasi rūbus. Mažesniam 
ar didesniam Ohio bei Pennsyl- 
vanijos mieste gali sutikti juo
dai apsivilkusius su plačių bry
lių skrybėlėmis barzdotus vy
rus arba ilgais tamsiais drabu
žiais moteris su gaubtuvais; ly
gūs neraityti plaukai surišti už
pakalyje į storą kasą. Tai — 
“amish”.

Gyvendami uždaroje ben
druomenėje, jie turi joje ir sa
vo laimę: dideles, gausias šei
mas (ligi 10 vaikų), pasitenki
nimą iš žemės darbo, savo su
siėjimus, giedojimą religinių
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. H. W. FEMALE

SUSISIEKIMO priemone— arklys.

giesmių. Kivirčai sprendžiami 
jų pačių vyresnių teismo. Jei 
kas kreiptųsi į valstybini teis
mą, būtų iš bendruomenės pa
varytas arba, kaip beprotis, už
darytas savoje ligoninėje. Vie
ną tokį jaunuoli policija turėjo 
vaduoti. Vieną mergaitę, kuri 
pabėgo Į miestą ir “sumoder
nėjo”, tėvai prievarta susigrą
žino. Ir vėl policija turėjo įsi

. cLASSES ON CERAMICS in glaze 
vįork and Jacųuelyn Stains. Special 
attention giyen to church groups 
and organizations. Phone GR 2-1448 
or come in and brouse around —

IRENE’S CERAMIC STUDIO
125 Madison Avenue, Clifton. N. J.

g I t

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan $

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite £ 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina- 
maš Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich. ''g

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO $

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga
minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN "FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai Fountain, Mich.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
PETER LISAUSKAS

i f

69-15 53rd Avenne, Maspeth, N. Y.
VICTOR ABECŪNAS

351 Park Street, New Britain, Conn.
JONAS JAKUBAUSKAS

TeL TW 4-8687 §

Tel. BA 3-1342

634 N. Denison Street, Baltimore, Md. Tel. Longwood 6-262.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS

24 Prospeet Street, Šyde Park, Mass. Tel. Hyde Park 3-3975 
GEORGE GALŪNAS 

Caniff, Detroit, Mich.1400 Tel. TO 8-7662
STANLEY METRICK 

W. 47th Street, Chieago, I1L 
JOHN SHURNA 

Soį Albany, Chieago, III. 
ALLAN STEWART 

4310 No. Broad St., Philadelphia, Pa.

1804

5418

TeL Yards 7-8393

Tel. Grovehiil 6-7783

Tel. Glazstone 5-1310

”
; FLORIDA

HOLLYWOOD APARTMENTS AND HOTEL ROOMS 
/ 1724 Buchanan Street, Hollywood, Florida 

Juozas ir Ona Yesauskai, savininkai

Tel. WA 3-5317
HOUSEWORKERS — Part or Full 
Time - Nice Families - Located in 
good Erooklyn neighborhood. Ex- 
cellent pay and good working con- 
ditions. NO FEE. Also House Keep- 
er for 1 adult - Sleep own room - 
fine home located in beautiful neigh
borhood. We are not an Employ- 
ment Agency. — Tel. BE 8-2282.

CERAMICS

ra dažni.

Uždarumas tai sektai pade
da išsilaikyti net ir nedidelėje 
bendruomenėje — ligi kelių

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnes.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ušsfenį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
MMAAAMMWUMMMMMMMMUMMMMUUUWUUUMWUUUUMWUM

Graži ir patogi vieta arti Little Flower Church, 
Hollywood, Florida, U. S. #1 prie Pierce Street

į. Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SEIMOS, VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacmt 74677

MOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen 7-2155

BrooHyn II, N. Y.

Resid. Illinois 8 7118



buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE

We take *11 orders spedal prtce for Weddtngs and Parties 
. 348 Graad Street, Brosk&a U, N.Y. — Tek Stacs

ANTANAS VAITKUS, vedėja*

kon-

lap-

TsL: APptegats 7-CB49 Bar. V. Z^L^NIS

BANGA TELEVISION 
34-23 FULTON STREET f BROOKLYN AKY.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau assoao kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Biaupunkt rsdio bei stereo HI-FI 

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai Įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

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

! »parlamenu ir tai žemiausiomis kainomis^ Čia galite vi- ( 
! sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų i 
| blankai užpildomi. '

ALBERT F. PETERS - Petrauskas 1
i ' - !1

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

Sale vestuvėm, susi rinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma i namus nemokamai

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell

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.

Telefonas: STagg 2-5938

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Salė vestuvėm*. Ir kito-

duodami polaidotuvlnlal 
pietūs. Pirmo* rūife* Uo- 
tuvMka* maistas prieina
momis kainomis.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

koncertuos
Philadelphijoje

-Lietuvos vyčių^3 kuopa, švęs
dama savo 20 metų sukaktį, 
pasikvietė Rūtos ansamblį iš 
Newark, N. J. Jis koncertuo
ja lapkričio 18 šv. Kazimiero 

• parapijos salėje, 331 Earp St., 
pradžia 7 v. v. Rūtos ansamb
liui diriguoja Algirdas Kača- 
nauskas. Bus išpildyta dainų, 
kurias ansamblis įdainavo į sa
vo išleistą plokštelę. Po
certo — šokiai, kuriems gros 
Tie Toc orkestras.

Iškilmingos mišios bus 
kričio 19 d. 10:30 v. ryte šv.
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Mišias aukos pirmasis 1941 
atgaivintos kuopos dvasios va
das kun. V. Martusevičius, šv. 
Jurgio parapijos klebonas; jam 
asistuos kiti buvę kuopos dva
sios vadai: kun. St Raila ir 
kun. B. Shimkus.

_ Tikime, kad Philadelphijos 
lietuviai gausiai dalyvaus kon- 

. certe ir iškilmingose mišiose. 
Tai bus paskatinimas tolimes
nei vyčių veiklai (LCNA)

HONKONGE kinieti mergaitė meldžiasi už amerikiečius, su
teikusius jai pagalbos per JAV vyskupų fondų. Vyskupų fon
do vajus iiemet vyksta Padėkos dienos savaitę.

įstaigai.

Pasikeitimai socialinėje apsaugoje
Nauji socialinės apsaugos 

įstatymų pakeitimai suteikia vy
ram teisę gauti išmokėjimus, 
pasitraukus į pensiją prieš 65 
metus amžiaus. Moterys tą tei
sę turėjo nuo 1956.

Pakeitimas taikomas vyram 
tarp 62 ir 65 metų, kad pa
dėtų tiem, kurie negali gauti 
darbo dėl savo amžiaus ar blo
gos sveikatos.

Vyras, turįs 62-65 metus, ga
li gauti mokėjimus, pradedant 
rugpiūčio mėnesiu. Bet jeigu 
išeina į pensiją dar nesulaukęs 
65 metų, mėnesinė išmokėjimų 
suma yra sumažinama. Jis ir to
liau gaus sumažintus išmokėji
mus^ nors ir sulauks 65 metų.

Išlaikomos mirusių darbinin
kų našlės ir tėvai gali taip pat 
gauti socialinės apsaugos išmo
kėjimus, kai sulaukia 62 metiį. 
Jiems išmokėjimai, kaip ir naš
lėms ir išlaikomoms motinoms, 
nebus sumažinti.

Vyram, kurie anksti išeina į 
pensiją, sumažinta suma pri
klausys nuo mėnesių skaičiaus, 
už kuriuos jie gaus išmokėji
mus, ligi sulauks 65 metų. E- 
ėjęs į pensiją ir reikalaująs sa
vo socialinės apsaugos Emokė- 
jimų, kai tik susilaukia 62 me
tus amžiaus, gaus 80 proc. E 
tos sunios, kuri jam būtų mo
kama, jeigu būtų 65 metų. Ta 
suma yra pagrįsta jo vidutiniš
ku uždarbiu ligi išėjimo į pen
siją. Jeigu jis lauks ligi 63 me
tų, gaus 86 ir du trečdaliu pro
cento savo visos sumos; jeigu 
prilauks iki 64 metų, gaus 93 
ir vieną trečdalį procento.

Emokėjimų sumažinimai yra 
apskaičiuoti taip, kad asmuo vi
dutiniškai gali tikėtis gauti 
maždaug tą pačią sumą, kurią 
jis gautų sulaukęs 65 metų; tik 
šiuo atveju toji suma Emoka- 
ma anksčiau ir mažesnėm da
lim.

Išėjusio į pensiją darbininko 
artimiausieji šeimos nariai gali 
gauti mokėjimus, jeigu darbi
ninkas išeina į pensiją sulau
kęs 62 metų arba jeigu jis lau
kia. Į galinčių gauti Emokėji- 
mus šeimos narių skaičių įeina 
žmona, kuri turi 62 metus ar 
yra vyresnė, ar bet kurio am
žiaus žmona, turinti savo glo
boje vaikus, kurie turi teisę 
gauti Emokėjimus. Pasitrauku
sio į pensiją darbininko vai
kai, jaunesni kaip 18 metų, tu
ri teisę į išmokėjimus. Jeigu 
vaikas yra visEkas invalidas 
nuo pat gimimo, jis taip pat 
turi teisę Emokėjimus gauti.

Senato Finansų Komisija, siū
lydama šį įstatymo pakeitimą, 
pareEkė: “Galimybė gauti so
cialinės apsaugos išmokėjimus 
62 metų amžiaus vyrams padės ••

grumtis su sunkumais, kilu
siais dėl blogos sveikatos, auto- 
mechanizacijos ar kitų techni
kinių pasikeitimų, dėl kurių jie, 
nesulaukę 65 metų amžiaus, tu
rėjo išeiti į pensiją”.

Norėdami gauti daugiau in
formacijų, kreiptikės į savo ar
timiausią socialinės apsaugos 
įstaigą ir prašykite nemokamo 
biuletenio Nr. 1. Vyrai tarp 62 
ir 65 metų, apsisprendę imti 
savo socialines apsaugos išmo
kėjimus dabar, o nelaukti, kol 
sueis 65 metai, gali pateikti 
prašymus savo socialinės apsau
gos

Jerorpa .S. Blumberg 
Socialinės Apsaugos Wil- 
loughby, Brooklyn, N. Y., 
Distrikto Valdytojas

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

41 — 40 74th St.

JacksodSHeights, N. Y, 

Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

87 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8,’N. Y.

• Tel. APplegate 7-7083

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

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

GRANE
SAVINOS AND 

LOAN AS8OCIATION

nuo

Keletas duomenų 
apie investacijų 
(Mutual) Fondus

Gegužės 31 visų investacijų 
fondų aktyvas prašoko 20 bili
jonų dolerių. Per vienerius me
tus — nuo 1960 gegužės mėn. ; 
į visus fondus buvo naujai įdė
ta 851 miL dolerių, o per tą 
patį laiką iš fondų buvo išim
ta tik 110 miL dol.

Lapkričio 1 The New York 
Times paskelbė, kad kai kurių 
investacijų fondų akcijos 
1960 rugsėjo 30 iki 1961 
sėjo 30 pakilo šitaip:

Investors Mutual, Ine.
10 iki 11.58 dol., The George 
Putnam Fund — nuo 14.24 iki 
17.08 doL, Investment Co. of 
America — nuo 9.72 iki 11.48 
dol., Investment Co. of Ameri
ca — nuo 9.72 iki 11.48 dol., 
New York Capitaf Fund — nuo 
13.31 iki 15.76 dol., Penn 
Sųuare Mutual Fund — nuo 
12.66 iki 15.30 dol., Selected 
American Shares — nuo 8.39 
iki 10.34 dol., Shareholders 
Trust of Boston — nuo 10.95 
iki 11.50 dol., United Corpor. 
nuo 7.33 iki 8.78 dol., Wiscon- 
sin Fund — nuo 6.01 iki 7.40 
dol., Capital Shares Ine. of N. 
York per šių -metų 10 mėne
sių akcijų kainos nuo 9,81 pa
kilo iki 16.68 dol. Šio pastaro
jo fondo akcijos 75 proc. yra 
paremtos apdraudimo bendro
vių akcijomis (Šerais).

Nors daug kam gali rodytis 
nuobodu skaityti šios sausos 
skaitlinės, bet besidomintieji 
savo santaupų laikymu gerai 
padarytų, paskaičiavę investaci- 
nio kapitalo akcijų kilimo pro
centus. JA.

HOTELS

THE WHITM AN HOTEL
161st & 89th Avė., Jamaica, L.I.

116 Room - Ali Conveniences. Spe- 
cial consideration given to Religious 
Groups. Phone for Reservattons —

RE 9-5200

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
/ PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d..
UAI AMIMIC PIRMAD. ir KETVIRTAD. ------ 9 v. r. iki 8 p.p.VALAnUUj: ANTRAD. ir PENKTAD. . .....  9 v. r. iki 5 p.p.

8ESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.; Trečiad. uždaryta.

SIUNTINIAI I LIETUVI
ŠVENČIŲ PROGA

Lietuvių Prekybos Bendrovė Londone, 
sudarė specialius papigintus vertingus 

SIUNTINIUS
Pasinaudokite šia tikrai reta proga paremti savo arti
miesiems. — Užsakyti siuntinius galima pas bendrovės 
atstovą

JONĄ DAUGIRDĄ
337 Union Avė. • Brooklyn 11, N. Y. o TeL EV 7-4940

Reikalaukite medžiagų pavyzdžių

nuo 
rug- Liquor Store, Ine.,

322 Union Avė.
TeL: EV 7-2089 

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

Brooklyn 11, N. Y.

ROMAM FUNERAL CHAPEL

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

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJA8 
74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimų

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britais, Cobb.

TeL: BA 9-2242 — 9-9338
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATKRBURY fir HARTFORD, Conn

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue — Tel YA 7-1741-2

4330-34 South Cafifomia Avė. —- TeL LA 3-0440 - 9852
Ambulance patarnavimas dieną ir naktį

MUEIMOiS


