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beta Suomija nuo Maskvos ba
zių. Chruščiovas tikisi, kad iš
jungus socialdemokratų, švedų 
liaudies partijos ir konservato-

Novosibirske, 1770 mylių nuo 
Maskvos, lapkričio 24 Chruščio
vas priėmė Suomijos preziden
tą Kekkonen ir kalbėjo tą pat,
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Maskva savo reikalavimus Suomijai atidėjo neribotam laikui
Tačiau šalina Maskvai nepriimtinus Suomiui politikus, kad 
rinkimuose sustiprėtu komunistai ir iš vidaus paimty valdžią

• ■ i

KALBOS APIE KOLONIALIZMU 
Gera yra barti už kolonializmą, bet geriau reikalauti, 
kad jis būtų panaikintas tiek Afrikoje, tiek ir Europoje

Jungt. Tautos* pereitą savai- — Aš norėčiau, kad būtų pa- 
tę Amerikos delegacijos narys minėtas bent vienas pavyzdys 
Jonathan B. Bingham pasakė iš daugelio faktų. Sakysim, ar 
gražią kalbą dėl Sovietų siūly
mo baigti kolonializmą Afriko
je iki 1962. Amerikos atstovas 
taikliai sugretino faktus:

Vienas faktas: Keturiasde
šimt valstybių su daugiau kaip 
800 milijonų gyventojų nuo 
1946 gavo nepriklausomybę, 
daugumas jų buvo priklausę An 
glijai ir Prancūzijai.

900.000 kazokų musulmonų, ku
rie paslaptingai dingo iš savo 
gyventos respublikos 1920 • 
1939 — ar jie sutiktų su La
pino tvirtinimu?

Arba: ar 400.000 Volgos vo
kiečių, 259,000 Krymo totorių, 
130,000 kalmukų, deportuotų į 
rytus, — ar jie sutiktų su La
pino tvirtinimu?

kaip ir Gromyko. Esą "šiaurės 
Europos negalima laikyti tai
kos ir rimties sritimi", nes gre
sia vakarę Vokietijos ir jos są
jungininkę agresija per Suomi
jos teritoriją. Reikalinga 
esą tartis dėl sienų sustiprini
mo šiaurės Suomijoje. Suomi
jos prezidentas kalbėjęs, kad 
derybos dėl karinio sustiprini
mo paveiks taikai nepalankia 
prasme Skandinavijos visuome
nes. Pasikalbėjimai baigėsi

Chruščiovo sutikimu atšaukti

kui.
Miglotą komunikatą aiškinda

ma, spauda iškelia:

1. Derybų reikalavimas jau 
nebebuvo reikalingas tam, kad 
Chruščiovas padarytų įtakos 
Suomijos vidaus santykiam: pen 
kių grupių kandidatas į prezi
dentus. Kekkonen konkuren
tas. atsiėmė savo kandidatūrą,
kad būtų ir toliau perrinktas nen lapkričio 26 per radiją pa- 
Kekkonen, kuriam Chruščiovas 
yra palankus.

2. Kekkonen Įsipareigojo 
veikti Norvegiją ir Daniją, kad 
jos atsisakytų iš sąjungos su 
Vokietija.

3. Galimybė, kad Chruščio- blausiai buvo kaltinęs ir Chruš- 
vas ir vėl pareikalaus iš Šuo- čiovas pasikalbėjime su prezi- 
mijos derybų, pasilieka kaip dentu Kekkonen.
kardas viršum Suomijos galvos.

4. Chruščiovas turėjo progą 
pavaryti propagandą prieš va
karų Vokietiją, kaip tik tuo me
tu, kada Adenaueris turėjo pa
sikalbėjimus su Kennedy.

SPROGDINIMAS IŠ VIDAUS 
IR SAVOM RANKOM

Suomijos prezidentas Kekko-

(Prezidentas Kekkonen tiki
si, kad išjungus iš politinio gy
venimo tuos lyderius, kurie ne
priimtini Chruščiovui, bus išgel-

rių lyderius, rinkimuose vyraus 
komunistai, o komunistų domi
nuojamas parlamentas, pade
dant dar oportunistiniam kitų 
grupių politikam kaip dabarti
nis prezidentas, jau galės pa
versti Suomiją “liaudies respub
lika”).

Antras faktas: Nuo 1945 So
vietų Sąjunga pavergė 200 mi
lijonų gyventojų.

Atsakydamas į Sovietų atsto
vo Lapino aiškinimą, kad į So
vietų Sąjungą tautos Įsijungė 
savu noru, Amerikos atstovas 
kalbėjo:
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ragino opozicijos lyderius, kad 
jie pasitrauktų iš politinio gy
venimo vardan Suomijos neu
tralumo. Labiausiai opoziciją 
Sovietam rodė socialdemokratai 
vadovaujami Tannerio. Juos la-

Prezidentas Kennedy lapkri
čio 26 perstumdė savo arti
miausio štabo figūras į kitas 
vietas. Svarbiausia iš pajudintų 
figūrų yra Chester Bowles, vals
tybės sekretoriaus pavaduoto-

jas, savo reikšme antrasis žmo
gus valstybės departamente. Jis 
dabar išimtas iš tų pareigų. Ko
kias pareigas departamente jis 
gaus — paskelbs paskiau. Bow- 
les išimtas dėl to, kad jo lini
ja nesiderino su prezidento. Jo 
pareiškimai dėl kom. Kinijos ir 
kt. klausimais buvo priešingi 
oficialiai linijai ar per anksti

Styles Bridges, New Hamp- 
shire senatorius, respublikonų 
lyderis, lapkričio 26 mirė šir
dim, sulaukęs 63 metu. Jis bu
vo vadinamas respublikonų par
tijoje “pilkuoju eminencija”, 
laikėsi labiau konservatyviosios 
krypties'

BERLYNAS, 
VAKARAI 
IR RYTAI

Ką sutarė Kennedy su Aden
auerio

Kennedy ir Adenauerio pa
sitarimų komunikatas sako mi
glotai, kad sutarta derėtis su 
Maskva. J. Restonas (NYT) kal
ba konkrečiau: sako, kad Aden
aueris gavęs užtikrinimus, ko
kių jis norėjęs pagal 1954 me
tų sutartį. Būtent: ryty Vokie
tija nebus pripažinta, Amerikos 
kariuomenė iš Vokiatijos nebus 
atitraukta, nei sumažinta, poli
tiniai ir ūkimai ryšiai tarp va
karę Berlyno ir vakarę Vokie
tijos bus sustiprinti. Savo ruož
tu Adenaueris pažadėjo Vokie
tijos karinę prievolę pakelti iš 
12 mėnesių iki 18, karinį pa
jėgumą Nato ribose iki 1962 
metų galo iš 9 divizijų pakelti 
iki 12.

Amerikos atstovas darė prie
kaištų J. Tautom:

*— Kodėl JT kreipia dėmesį 
i Vakarų kolonialinį režimą, ku
ris jau eina į galą, o mažai dė
mesio rodo arba ir visai jokio 
tom daug aštresnėm ir subti
lesnėm formom dominavimo, 
vykdomo Sovietų Sąjungos, ypa
čiai rytų Europoje, ir komunis
tinės Kinijos Tibete bei kur ki
tur?

— Ar ne tas pats apsispren
dimo principas liečia abudu at
vejus?

paskelbti taktikos atžvilgiu. Jau 
anksčiau prezidentas norėjo at
leisti Bowles iš pareigų, tačiau 
liberalų spaudos sukeltas triukš
mas sulaikė. Dabar prezidentas 
Bowles atleidimą sujungė su de
šimčia kitų paskyrimų. Vietoj 
Bowles paskirtas George W. 
Bali, buvęs sekretoriaus padė
jėjas ūkiniam reikalam. Jis yra 
52 metų ir artimas Adlai Ste- 
vensono draugas, organizavęs 
jam paramą rinkimuose į pre
zidentus.

Kiti skyrimai rodo preziden
to norą savo artimuosius pata
rėjus iš Baltųjų Rūmų perkelti 
į valstybės departamentą. Tarp 
jų* — Walt W. Rostow (kuris 
sugalvojo Kennedy politikai 
New Frontier vardą) paskirtas 
į valstybės departamentą pla
navimo tarybos pirmininku, Ri- 
chard N. Goodwin padėjėju 
tarpamerikiniam reikalam; taip 
pat rytų reikalam paskirtas Har 
rimanas.

Amerikos atstovo kalba tei
singa. Ji būtų galėjus būti dar 
teisingesnė. O teisingesnė būtų 
tada, kai Amerikos atstovas 
nekreiptų daugiau dėmesio Į Af
riką kaip į Europą. Tolesniuo
se žodžiuose atstovas išdėjo aiš
kiai Amerikos nusistatymą už 
apsisprendimą Angolai, pietų— 
vakarų Afrikai, Alžirui, Rodezi- 
jai. Pietų Afrikos valstybės gy
ventojų daugumai. Bet jis apsi
ėjo be vardų ir be reikalavimo 
apsisprendimo teisės Sovietų 
pavergtai Europai.

Viena yra prikišti Sovietam, 
kad jie vykdo kolonializmą ry
tų Europoje. Tai propagandinis 
veiksmas. Visai kita kelti rei
kalavimą, kad tas kolonializmas 
būtų taip pat panaikintas. Tai 
politinis veiksmas.

na aukštą Sovietų pareigūną, 
kuris noris gauti globą Vaka
ruose.

ATKELTAS: GEORGE W. B AL L

LAVENTIJ BERIJA

toletas, kuris žudė cianokalio 
švirkštais. 1959. spalio 15 jis 
laukė Bandėtos grįžtant jo bu
to laiptuose ir švirkštą jam pa
leido tiesiai į veidą. Už atliktą

AR N. CHRUŠČIOVAS ŽINOJO, KAD
BERIJA RENGfSI BĖGTI Į VAKARUS?

World Telegram laikraštyje 
buvęs diplomatas Henry J. Tay
lor rašo, kad Lavrenti P. Be- 

prieš 
matė

rija, keletas mėnesių 
Chruščiovo nužudomas, 
Chruščiovą Įsigalėsiant ir ren
gėsi iš Rusijos dingti. Azylio 
klausimą jis pradėjo tirti per 
vieną neutralią valstybę. Jis no
rėjo tokios garantijos: ateity
je, kai Chruščiovo nebus ir kai 
nebus pavojaus grįžti, kad būtų 
išleistas atgal į Sovietus. Iki 
per trečiuosius asmenis ėjo pa
sitarimai, Chruščiovas Beriją 
likvidavo. Ar Chruščiovas žino
jo Berijos norą pabėgti. Chruš
čiovas niekad ir nieko nėra už
siminęs. Tekalbėjo, kad Berija 
norėjęs valdžią pagrobti. Ta
čiau galimas daiktas, kad žino
jo, nes vakarų spaudoje tada . 
buvo paleisti gandai apie vie-

Vakaran tariantis, Maskva atsipjauja naujus gabalus
Vakarai dėl Beflyno vis dar kalba, kad jie savo teisių neiš- 

tariasi. Po Adenauerio ir Ken
nedy susitikimo tarėsi Londo
ne de Gaulle su Macmillanu. 
Prezidentas de Gaulle rodė 
daugiau nuolaidų dalyvauti kon
ferencijoje dėl Berlyno. Gruo
džio 15 susitiks keturi užsienių 
reikalų ministeriai Paryžiuje. 
Manoma, kad Vakarai susitars 
dalyvauti konferencijoje su 
Maskva ir kad tokia konferen
cija bus ateinančių metų pra
džioje. O tuo tarpu Vakarai vis • pažinti rytų Vokietiją.

sižadės ir susitarimą dėl Berly
no priims tik “garbingą”.

Rytai tuo pačiu metu vykdo 
naujus uzurpacijos veiksmus. 
Po rytų Berlyno atitvėrimo nuo 
vakarų pastatė užtvaras ir au
tostradoje iš Berlyno į vakarų 
Vokietiją. O Rytų Vokietijos 
Ulbrichtas lapkričio 26 paskel
bė. kad sustiprins spaudimą 
Vakaram^ versdamas juos pri-

VOKIETIJOJE UKRAINIEČIŲ VEIKĖJĄ NUŽUDĖ CHRUŠČIOVO AGENTAS

PIETŲ AZIJOJE

— Laose lapkričio 24 sugriu
vo trijų grupių pasitarimai dėl 
vyriausybės sudarymo. Kitą die
ną jau Sovietai ir Amerika at
naujino pasitarimus dėl Laoso.

— Prancūzijos prez. de Gaul
le lapkričio 23 kalboje kariuo
menei įspėjo, kad tuščios yra 
pastangos sulaikyti Alžirą nuo 
nepriklausomybės.

— Rytę Vokietijoje nuo rug
pjūčio daugiau kaip 400 karei
vių perbėgo į Vakarus. Du treč
daliai jų buvo pasiųsti saugoti 
sienos.

— Austrijos spauda reiškia 
susirūpinimo, kad Sovietai gali 
kištis į Austrijos neutralumą 
kaip į Suomijos.

— Amerika nusprendė duo
ti Jugoslavijai papildomus 500, 
000 tonų kviečių.

— Piety Vietname spaudoje, 
kuri yra vyriausybės 'kontrolė
je, pasirodė pirma atvira kriti
ka Amerikos politikai pietų Azi
joje. Amerikos politiką Laose 
apibūdino kaip “tuščias dekla
racijas ir neveiksmingus buržu
azinius metodus”.

BRAZILIJA IR SOVIETAI

Brazilijos vyriausybė lapkri
čio 23 paskelbė parlamente, 
kad atnaujino diplomatinius 
santykius su Sovietais ir su
darė prekybos sutartį.. Diplo
matiniai santykiai buvo nutrauk 
ti nuo 1947. Parlamente kilo 
triukšmas.

Vokietijoje^ Miunchene, 1959 
spalio 15 rastas negyvas savo 
buvo laiptuose Stefan Bandū
ra, ukrainiečių pogrindinės ar
mijos prieš bolševikus buvęs 
vadas. Skrodimas rado kūne 
cianokalio pėdsakus. Spėjo, kad 
nusižudė.

Dabar išaiškėjo, kad Bandū
ra buvo nužudytas. Jį nužudė ir 
dabar prisipažino vokiečių po
licijai Bogdan Stašinskij, So
vietų ^Sąjungos pilietis, kuris 
prieš keletą mėnesių iš rytų Vo
kietijos perbėgo į vakarų Vo
kietiją ir prisistatė policijai. 
Stašinskij pasisakė, kad‘'Sovie
tų saugumo (KGB) buvo anga
žuotas nuo 1951. Apmokytas 
buvo Sovietuose ir permestas į 
Miuncheną su smulkiais uždavi
niais. Paskiau jau gavo teroris
tinius įsakymus, ir 1957 spalio 
12 jis nužudė ukrainiečių rašy
toją ir veikėją Rebet. Nužudė 
Miuncheno centre namų laip
tuose. Tada buvo pripažinta, 
kad Rebet miręs širdies prie
puoliu. Stašinskij 1959 vasarą 
gavo įsakymą nužudyti Bandūrą 
Jam buvo duotas ginklas — pi*-

TEBEIEŠKOMAS: Michael Roc- 
kefeller, dingęs N. Guinejoje. Ras
tas vienas it benzino indų, kurias 
jis plaukt i krantg Pastebėti ug
nies dūmai.

uždavinį Stašinskij buvo apdo
vanotas — Chruščiovo saugumo 
viršininkas ir Serovo įpėdinis 
Aleksandras Nelepinąs jam įtei
kė "raudonosios vėliavos" or
diną.

1960 balandžio mėn. Stašins
kij vedė rytų Berlyno vokietę.

Bet ji nebuvo komunistė. Ko
munistam nepalankūs Stašins- 
kio pasikalbėjimai su žmona bu
vo nuklausyti ir perduoti, kur 
reikia. Tada su žmona slaptai 
perėjo į vakarus ir prisistatė 
policijai, pasiryžęs atlikti baus
mę.

Metiniuose Vliko posėdžiuose
Vliko metinės sesijos posė

džiai lapkričio 25-26 New Yor- 
ke, Baltijos Laisvės namuose, 
buvo sutraukę apie 70 dalyvių. 
Iš VTko veiklos pranešimus pa
darė dr. A. Trimakas — Vliko 
prezidiumo, J. Glemža — Vyk
domosios Tarybos, dr. D. Kri
vickas — politinės komisijos, 
O. Labanauskaitė — informaci
jos komisijos. Bendrieji prane
šimai buvo Vac. Sidzikausko— 
Pavergtosios tautos tarptautinių 
įvykių sūkury, ir dr. D. Kri
vicko — Santykiai su paverg
tąja tauta. Diskusijose daugiau-

— Pietę Vietnamas pasiprie
šino gen. Taylor pasiūlytam re
formom, kurios turinčios suli- 
beralinti režimą — decentrali
zuoti valdžią, duoti daugiau 
spaudos ir žodžio laisvių ir kt. 
Tai ne Vietnamo dabartinei pa
dėčiai, mano Pietų Vietnamo 
vyriausybė.

KONGO IR KATANGA

Saugumo taryba lapkričio 24 
įgaliojo gen. sekretorių jėga su
imti Katangos samdinius ir po
litinius patarėjus. O 
veikti Kongo ir Katangos vy- I 
riausybes, kad jos tartųsi dėl 
vienybės, Stevensonas atsiėmė, 
kai Zorinas pažadėjo jį vetuoti.

Katanga atsakė, kad į Kongo 
centrinės vyriausybės ar JTH 
karinę jėgą Katanga atsakys | 
taip pat jėga,-nors tektų vi- ! 
šiem katangiečiam žūti.

Amerikos protestas JT negelbėjo
J. Tautos lapkričio 24 pri

ėmė rezoliuciją, kad atominių 
ginklų vartojimas būtų laiko
mas J. T. chartos laužymu. Ki
ta priimta rezoliucija: laikyti 
visą Afriką nuatominta sritimi. 
Atomų rezoliucija priimta 55 
balsais prieš 20, susilaikius 26. 
Afrikos rezoliucija priimta taip 
pat 55, 44 susilaikius. Sovie
tai balsavo už abidvi rezoliuci
jas. Amerika prieš atomų rezo
liuciją protestavo ir balsavo 
prieš, dėl Afrikos — susilaikė.

šia kalbėta apie lietuvių poli
tinių veiksnių veiklos derini
mą. Antros dienos posėdžiuose 
buvo svarstyti finansiniai rei
kalai ir apyskaitos; pageidauta, 
kad iš Vasario 16 dienos rink
liavų, kurias praveda Altas, bū
tų daugiau skiriama Vliko veik
lai paremti. Naujas Vliko pre
zidiumas, pasitraukus H. Blazui, 
sudarytas iš pirm. dr. A. Tri
mako, vicepirm. J. Audėno ir 
sekr. J. Stiklioriaus. Posėdžiuo
se be kitų, dalyvavo Lietuvos 
konsulai A. Simutis ir V. Sta
šinskas iš New Yorko, Vykdo
mosios tarybos pirm. J. Glem- 
ža, atvykęs iš Vokietijos, Alto 
sekretorius dr. P. Grigaitis iš 
Chicagos, dr. J. Sungaila — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas iš Toronto.

23 sovietai sulaikė 14 valandų, 
iki amerikiečiai išdavė sovie
tam pabėgėlį iš rytų Vokieti
jos, kuris buvo pasislėpęs 
name vagone.

Ginčas dėl išdavimo
Vakarų Berlyno spauda 

tikavo Amerikos karinę vyres
nybę, kad ji išdavė sovietam 
rytų Vokietijos bėglį 20 metų 
Pump, kuris buvo pasislėpęs 
kariniame traukinyje. Spauda 
aiškino, kad traukinys turi eks-
teritorines teises ir dėi to ga- čiovas taip pat pakartojo, kad 
Įėjo būti suteikta bėgliui azy
lio globa. Gen. Lucius D. Clay, 
prezidento asmeninis atstovas, 
aiškino, kad armija kitos išei
ties neturėjo.

vie- DEL ATOMŲ VĖL DERASI „
Ženevoje Šį antradienį prasi

dėjo derybos dėl atominių ban
dymų draudimo. Amerikos de
legacijos pirmininkas Dean pa
reiškė, kad derybos nereiškia 
atsisakymo nuo bandymų tei
sės. Ar bandymus ore. atnaujin
ti, nuspręs prezidentas. Jis sa
vo žodžio dar nėra taręs. Chruš-

Amerika išdavė bėglį Sovie
tam
Amerikos karinį traukinį iš

Berlyno į Vokietiją lapkričio

jis atnaujins bandymus, jei 
bandymų imsis kuris iš vaka
rų pusės. Aiškinama, kad Chruš 
čiovM nori praktiškai išgauti
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street

BENDRUOMENĖS
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anapus uždangos esančius aiš
kiu ateities santykių vaizdu, ku
riame būtų matyti pranašumas 
demokratijos su

laisvu valdymus!, ribota ne

laisva prekyba visom prekėm, 
išskyrus žmonijos naikinimo 
priemones, laisvu nuomonię pa
sikaitintu, net ir komunistiniu*

Tokis gyvenimas bus galimas, 
kai dings uždanga ir bus nu
ginkluotas komunizmas.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 8EIMO8 PROGRAMOS

UKRAINIEČIŲ katalikų vyskupai, kairėje arkivyskupas metropolitas Ambrose Senyshyn, deėinėje vysk. 
J. M. Schmondiuk.

Norite geros—meniškos fotografijos
ir jam 

pavesta Washingtone suorgani
zuoti raštinę.

laime- 
reikia

Sovietinėje okupacijoje Žmui
dzinavičius turėjo piešti kitokį 
peizažą — Sėja kolchoze,' Pra
monė gimsta, čia bus Nemu
no jūra — ciklas iš gamtos, ku
ri turėjo greitai būti vandens 
užlieta.

A. Žmuidzinavičius tebegyve
na Kaune.

UTHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB

KARINĖS: Jei manome, kad 
Sovietų grėsmė yra aktuali ir 
skubi, tai

reiktp atgauti ginklo prana
šumą.

Tarkim, kad J. Valstybės ski
ria dvigubai daugiau pinigo vi-

OKINĖS: Strategija pirmyn 
siūlo -

organizuoti Vakavę prekybų 
su komunistiniais kraštais taip, 
kad ji tarnautų ir politiniam 
tikslui.

Taip kaip daro Sovietai. Da
bar Amerikos biznieriai gauna 
licencijas gabenti į komunisti
nius kraštus ir strategines me
džiagas bei prekes, jei gali įro
dyti, kad tokių prekių komu
nistinis kraštas gaus iš kitur 
kur. Dar lengviau Europos pre
kybininkam. O reiktų panaudo
ti sovietines silpnybes ir ne
parduoti jiem nieko, kas ne
duodi Vakaram politinės nau
dos. Pirmoje eilėje Vakarai tu
rėtų įvykdyti ginklų pardavimo 
kontrolę.

Pasisakydamas už atsilikusių 
kraštų rėmimą, autorius betgi 
mano, jog

atsilikusių rėmimas turi būti 
taip organizuotas, kad kraštai 
matytų, jog yra įvertintos ir 
atlygintos įų pastangos vykdyti 
jų kraštuose demokratinius sie
kimus.

Iš tokių kraštų kaip Jugo
slavija galima reikalauti įrody
mų, kad mūsų pagalba yra pa
grįsta.

Dailininkas J. Mackonis pa
minėjo dailininko Antano Žmui
dzinavičiaus 85 metų sukaktį 
atskiru straipsniu Sov. Litva.
A. Ž. gimė Dzūkijoje 1876 

spalio 31, baigė Veiverių mo
kytojų seminariją, buvo moky
tojas Lomžoje. Su dailininko pa
linkimais ėmė reikštis Varšu
voje, o 1904 išvyko į Pary-

L.B. Hartfordo Apygardos 
Pirmininkas

som ginklo rūšim, ypačiai ato
minėm ir cheminėm. Jei Ameri
kos karinis pranašumas bus di
desnis, kaip buvo praeity, tai 
Sovietai bus atgrasinti nuo ka
ro rizikos. Dabartinis karinis 
biudžetas Amerikos ir Sovietų 
maždaug lygus — apie po 50 
milijardų. Tačiau Amerikos ka
rinis biudžetas yra mažiau kaip 
10 proc. visos Amerikos ūkinės 
produkcijos, o Sovietam jis su
daro jų produkcijos jau 20 
proc. Jei Amerika karinį biu
džetą ir padvigubintų, tai jis 
būtų mažiau kaip 20 proc. ūki
nės produkcijos. Ar galėtų to
kį didinimą atlaikyti Sovietai, 
nesusprogę? Po tokio klausimo 
autorius betgi tenkinasi, jei 
Amerikos karinis biudžetas bū
tų padidintas iki 65 milijardų. 
Dabartinis Amerikos karinis 
biudžetas buvo nustatytas Ei- 
senhowerio po Korėjos karo. 
Prezidentas Kennedy jį padidi
no 6 milijardais. Jei būtų pa
ruošta dar specialistai partiza-

— Balys Dvarionas lapkričio 
17 buvo pakviestas TaDine di
riguoti simfoniniam orkestrui, 
kuris groja Čiurlionio poemą 
“Jūrą”. Dvarionas sakėsi taip 
pat esąs pakviestas į Bulgariją, 
kur bus jo kūrinių trys kon
certai.

— Vatikanas nutarė pakvies
ti ir kitas krikščioniškas baž
nyčias dalyvauti visuotiniame 
susirinkime, kurį numato po
piežius Jonas XXIII kviesti atei-

Prieš tris keturis mėnesius 
užsuko pas mane dr. P. Vilei
šis pasitarti dėl Bendruomenės 
vizito pas prezidentą. Sakėsi 
aplakstęs visus Waterburio ben- 
druomenininkus, skambinęs į 
Nevv Yorką, į Chicagą, Cleve- 
landą. Visi sutinka. Pridėjau ir 
savo mažutį trigrašį.

Kitos dienos pavakary jau 
skaitė prąšymą prezidentui. Gra 
žiai skambėjo. Reikėjo gauti iš 
Bendruomenės vadovybės for
malų sutikimą. Po kelių dienų 
vėl pas mane užsuko su links
mu veidu: “Sutiko”.

Prasidėjo didžioji piūtis. Pa
davė prašymą, užaliarmavo se

natorius. Skambino, važinėjo, 
rašė. Ir jūs manote, kad kas 
nors tikėjo pasekme. Teko gir
dėti: “Gera idėja, tik ne nuo 
to galo pradėta”. O nuo kurio 
galo reikėjo pradėti, tai išmin
tingos galvos ir nesuminėjo.

Sutikimas vizitui gautas. Sa
ko, kartu su Altu. Kai kas jau 
spėjo nusigąsti: kad tik neįvyk
tų mitingas Baltuose Kūmuose.

Mano manymu, toks mitin
gas Lietuvos laisvės bylai bū
tų reikšmingas. Jis neturėtų ri
botis vienu kitu žinomu veikė
ju, o turėtų būti nemažiau, 
kaip prašyta — 50 asmenų. 
Neturėtų būti pamiršta buvę

Kur Leninas
Lenino mauzolėjuje yra tik 

manekenas, o kūno nėra. Esą 
karo metu Leninas buvo eva
kuotas iš Maskvos. Gabenamas 
iš vienos vietos į kitą, kūnas 
ėmė nesulaikomai leistis, tada 
Stalinas įsakęs padaryti mane
keną, o kūną sudeginti ir pe
lenus su indu nuskandinti į

John K. Jeosup pripažino au
gantį Amerikoje nusistatymą 
prieš komunizmą ir pasiryžimą 
geriau jau pakelti atominio ka
ro grėsmę nei sovietinį režimą. 
Pasisakęs prieš vyriausybės 
praktikuojamą containment po
litiką, už “strategiją pirmyn”, 
jis betgi nebevartoja toliau 
Dulles atnešto “Įiberątion" ter
mino ir kalba apie “eman
cipaciją”, pavergtų tautų ėji
mą į laisvę evoliucijos keliu. 
Kokiu būdu Amerika ir lais
vieji Vakarai galėtų tą “eman
cipaciją” pagreitinti ir sykiu 
atgrasinti Sovietus nuo rizikos 
karu pagreitinti pasaulio domi
navimą?

Autorius sustoja ties kari
nėm, ūkinėm, propagandinėm 
priemonėm.

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

FYT. MAŽELIS

1400 banga 
Settadieniai* 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detrott 27, Mielu

seimo atstovai, jaunuomenės or
ganizacijų vadovai, laisvės ko
vų didvyriai, červianės 
niai ir kiti.

Reikėtų priminti, kad 
jimo pilnumui būtinai 
užangažuoti Amerikos spaudą, 
radiją ir net televiziją, kad ši 
džiugi žinia nebūtų praeita ne
girdomis.

Laiko nedaug — tik trys sa
vaitės. į darbą, kad apie jį gir
dėtų pasaulis šiapus ir anapus 
geležinės uždangos.

žiu. Po 1905 revoliucijos grįžo 
į Vilnių ir drauge su K. Čiur
lioniu bei Petru Rimša 1907 
sausyje surengė Vilniuje pirmą 
lietuvių dailės parodą.

Tarp paveikslų, kuriuos A.Ž. 
nutapė iki pirmojo pasaulinio 
karo, autorius labiausiai verti
na šiuos — Audra, Paskutinis 
sniegas, Nemunas prieš audrą, 
žmonos ir Tado Daugirdo por
tretai, o taip pat Bulviakasis, 
Nelaimingas kraštas, Per visą 
naktį.

Nepriklausomoj Lietuvoje (ku
rią autorius, žinoma, turi va
dinti buržuazine Lietuva) drau
ge su Z. Petravičium ir P. Kal
poku Žmuidzinavičius buvo su
daręs “realistų grupę”, kaip 
kontrastą prieš formalistų “Ars’ 
ir prieš “Individualistus”. Pei
zažas ir šiuo laiku Žmuidzina
vičiaus labiausiai mėgiamas. Ne 
tik Lietuvos, bet ir kitų kraš
tų. po kuriuos jis buvo kelia-

J. Kanger ir E. Vallasta. Sve
čiais dar dalyvavo estai A. Kopp 
ir A Voobus' Susirinkime nu
tarta paruošti efekliaraciją, ku
rioje būtų nurodyti Stalino kri
minaliniai nusikaltimai Pabalti
jo kraštuose ir reikalauti juos 
atitaisyti — gražinti pavergtom 
Pabaltijo tautom laisvę. Deklia- 
racija vėliau bus paskelbta 
spaudoje. Nutarta taip pat 
reikalauti, kad Laisvos Europos 
radijo transliacijos būtų taip 
pat lietuvių, estų ir latvių kal- 

Pakartotas smerkimas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Naujas ukrainiečiu 
epą retas

Vyskupas Jošaph M. Schmon- 
diuk, D. D., šv. Vladimiro pro- 
katedroje Stamforde, Conn., 
lapkričio 9 buvo įvestas į nau
jas pareigas — Stamfordo uk
rainiečių rytų apeigų katalikų 
ėparchu. įvesdinimo apeigose 
dalyvavo 19 vyskupų (rytų ir 
vakarų apeigų), jų tarpe ir ar
kivyskupas metropolitas Ambro 
se Senyshyn, OSBM.. D. D., iš 
Philadelphijos, daug kunigų ir 
pilna katedra tikinčiųjų. Rytų 
apeigų ukrainiečių, kurie pri
klauso Romos Katalikų Bažny
čiai, JAV yra nemaža, jų di
desni telkiniai yra JAV Rytų 
pakraštyje. Nemaža ukrainiečių 
kolonija yra ir Kanadoje. Keis
ta, kad Bridgeporto laikrašty
je korespondentas, aprašyda
mas vysk. J. M. Schmondiuk 
įvesdinimo ceremonijas, ukrai
niečius sumaišė, su lietuviais ir 
aprašė taip, lyg būtų tai lietu
vių šventė.

Nstushf kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; ML - eskm. 
8:30-9:30 vai. r.; LtetuvHkse vaka
rones* pirmadieniais 7-6 vai. vak. 
Anglą kalta: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Fark, IR.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
kalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakistus i Europą. Pamėginkite užeiti pas

Kremliuje
Naujas policininkas
Sovietų saugumo viršininku 

paskirtas Vladimir Semičastnij, 
37 metų, buvęs komjaunimo 
vadas, kuris varė akciją prieš 
Pasternaką, vadindamas jį kiau
le. Buvęs viršininkas šelepin 
pakilo: išrinktas į partijos sek
retoriatą. Aiškinama, kad slap
toji policija vėl atgaus reikšmę 
kaip Stalino laikais.

Kaip likviduotas Berija
Varšuvos komunistai paskel

bė Chruščiovo pareiškimus, ko
kiu būdu buvo likviduotas Be
rija. Esą jis buvo įviliotas į 

apie Lietuvą, Latviją ir Esti- posėdį, kuriame buvo Moloto- 
ją. Komiteto pirmininku ligi vas> Malenkovas ir Chruščiovas, 
1962 rugpiūčio mėn. išrinktas Arijos planą pagrobti

valdžią. Kai Chruščiovas ėmęs 
kaltinti Beriją, tas čiupęs iš 
portfelio revolverį, bet Chruš
čiovas pūolęsis atimti, o tuo 
tarpu iš anksto pakviestas ir 
už durų saugojęs generolas pa
leidęs į Beriją seriją iŠ auto
mato.

TĖVYNES GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc. -
Sekmadienį — 11 -12 vai. dieną

Gastrolės
Lietuvos dramos teatras lap

kričio antroje pusėje gastrolia
vo Talline. Estų drama tuo pat 
metu atvežė tris spektaklius į 
Vilnių. Kokios rūšies tai spek
takliai, rodo jų turinys — vie
na pjesė rodo komunizmo au-

DiMIA VAI AMBEI ĖC gimą terp darbinink^ — 
nAIlIJU VALANVELCJ kovą su “fašizmu”.

PROPAGANDINĖS: Amerika 
yra paskelbusi doktriną, kad ji 
pirmoji karo nepradės; pirmie
ji šūviai bus priešo, kad jį ga
lima būtų paskelbti agresorium. 
Autorius mano, kad nuo tos 
doktrinos reiktų atsisakyti:

geresnė strategija yra palik
ti priešininką nežinioje, ar ka
ras bus tada, kada jis norės.

Vakarai galėtų išnaudoti pro
pagandos akcijai; ir Jungtinių 
Tautų forumą. Jungtinės Tau
tos yra vieta, kurioje blogai 
informuota pasaulio opinija, ga
li būti pataisyta;

opiniją per Jungtines Tau- jinš ir G. Meierovics, estam- 
tas reikia auklėti, o ne jai pa
taikauti.

Kol J. Tautose yra kolonia
lizmo klausimas, jų salėse turi 
skambėti Vakarų balsai prieš 
sovietinį kolonializmą. Jei Af
rikos naujos valstybės brangi
na savo nepriklausomybę, mes 
turėtume kiekviena proga jom 
priminti paprastą klausimą: 
kiek galimybių jos turėtų išlik
ti nepriklausomos, jei iš žemėla
pio būtų ištrinta Amerika?

Senatas jau patvirtino “Lais
vės akademiją”, kuri rengtų bomis. 
specialistus iš visų draugingų Sovietų Rusijos atominių bom- 
kraštų komunistinei propagan- bų sprogdinimų. Svarstyta ga- 
dai ir.agitacijai atremti. David limybė parengti bendrą veikalą 
Sarnoff pasiūlė įstaigą, kuri 
organizuotu būdu pasiektų tau
tas sovietiniame režime ir lenk
tų jas “emancipacijos” krypti
mi Tam ypačiai

raiktę organizuoti ir paremti 
emigrantę ir pabėgėlię veiklą 
ję krašto naudai.

Dabar to nesą daroma. Vals
tybės departamentas yra sąmo
ningai susiaurinęs mūsų propa
gandą anapus uždangos; baimi-

Molotovas ir atsiminimai
Newsweek rašo, kad Vienoje 

Molotovui vienas -laikraščio at
stovas pasiūlė blanco čekį ir 
savo vyriausybės užtikrinimą, 
kad globa jatn bus užtikrinta, 
jei jis imsis rašyti savo atsimi
nimus. Molotovas atsakęs, kad 
jam esą dar per anksti atsimi
nimus rašytų-ir išvyko į Mask-

Statistikom tikėti nereikia
Statistikom daugiausia kalba 

Sovietai ir nevengia jas klas
toti. Tuo užsikrėtė ir Amerika. 
Dabar kilo triukšmo dėl bedar
bių statistikos. Oficialios statis
tikos skelbia, kad bedarbių esą 
7 proc. Viešai buvo pareikštas 
kaltinimas, kad tai tyčiom su

vedėja* Adolfas Gaigalas fabrikuotas skaičius, norint pri- 
335 TKan SU PMiadetpRla 47, Fa. verSfj vyriausybę duoti naujas 

sumas viešiem darbam organi
zuoti. Darbo sekretorius Gold- 
berg kreipėsi į prezidentą, kad 
atstatytų visuomenėje pasitikė
jimą statistikom. Prezidentas 
sudarė 6 asmenų komisiją pa
tikrinti, Įdek skelbiamos žinios 
apie bedarbių skaičių yra tik-

A.M. 1488 Mtoc.; FJL 102.7 mtįao.

New York 2, N. Y.
TeL AL 4-8319

Posėdžiavo pabaltieeių komitetas 
.Chicagoje BMifio 19 pabal- latvis Į^of. lP ^LejmŠ' 

tiečių komiteto susirinkime lie
tuviam atstovavo L. Šimutis ir 
P. Grigaitis, latviam — P. Le-

422 Menahan Street, Ridgewood„ Brooklyn, N. Y. 
TeL HYacmt 7-4677

WEISS & KATZ. INC
187 ORCHARD 8T„ N.Y. C. TeL GR 7-1130

DIDMENŲ LR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
i—- - ~

■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kL 
: ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ ^edafiai žemos kainos samdant audinius į užsienį.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!
r ' -
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literatūrąSesios premijos už

me-

DAIL. VIKTORAS PETRAVIČIUS. Nuotr. V. Maželio

kad 
kū-

Prieš dešimtį metų buvo tik 
viena Lietuvių Rašytojų Drau
gijos premija (500 dol.), vėliau 
Draugo dienraštis paskyrė 1,000 
dol. premiją už romaną. Į savo
sios kūrybos ugdymą įsijungė 
ir Aidų žurnalas, skirdamas 
500 dol. premiją. Aidam rūpė
jo paremti ne tik lietuvių lite
ratūrą, bet ir mokslą. Ir jie pre
miją paskirstė, — vienais me
tais skiria už literatūrinę kūry
bą, kitais už mokslinius veika
lus. (Šiemet paskirta už moks
lo veikalą). Vėliau Montrealy- 
je susiorganizavo V. Krėvės var
do fondas su 500 dol. premi
ja-

šios premijos buvo nusisto
jusios, virtusios tradicinėm. Šie

PROF. K. V. BANAITIS, kuriam paskirta Ohio lietuvių gydytojų draugi
jos 1000 dol. premiją už operą “Jūratė ir Kastytis“. Nuotr. V. Maželio.

SEKLUMA MODERNIOJE POEZIJOJE
Modernėjama visur. Perkami 

nauji automobiliai, televizijos 
aparatai. Dailininkai išmeta se
nus stilius pro langą ir stveria
si naujų, modernių.

Neatsilieka ir poetai, rašyto
jai. Ir jie nubraukė daugybę 
puslapių, ėmėsi naujai dėlioti 
žodžius. Kartais ir patys nesu
pranta. ką jie parašo. Bet tai 
nauja, modernu.

Poetai ketureilius posmus, 
ritmą ir rimą, suvyniojo Į se
nus laikraščius ir užgrūdo len
tynom. kur dulka Maironis. Ir 
Binkį pavadino nemoderniu. Nu 
kišo ir jį dulkėti.

Dabar poezija rašoma laisvai. 
Moderniai. Mintys ir jausmai 
plaukia nemunais, nevaržomi 
ritmo, rimo, posmų. Tai nauja.

Bet taip rašyta seniai. Rašy
ta ir tuo nesididžiuota. Kas ne
išsiteko griežtose formose, grie
bėsi laisvių. Ir jei turėjo jėgos, 
jausmo ir minčių, toji 
buvo gyva.

Poezijos esmė glūdi 
tureiliuose posmuose ir
baltinėje modernioje laisvėje. 
Poezija turi būti poezija, o ne 
sausas minčių dėstymas, ne 

poezija

ne ke-
ne da-

met jų skaičius jau padidintas. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, norėdama paskatinti rašy
tojus, kad jie parašytų dramų 
jaunikiui, paskelbė konkursą ir 
paskyrė dvi premijas: pirma — 
1,000 dol., antra 500 dol. Vei
kalai jau atsiųsti, jau skaitomi 
ir tuoj bus paskelbti rezultatai.

Bet premijų dalinimas tuo 
nesibaigia: Giedros korporaci
jos vyresnės narės paskyrė 
1,000 dol. romanui, kuris pa
vaizduotų teigiamą lietuvės tipą 
Konkurso terminas ir premijos 
įteikimas 1963 m. Dirvos laik
raštis taip pat paskyrė 1,000 
dol. premiją už romaną. Premi
ja įteikiama kitais metais rug
sėjo 29 Clevelande. Jaunieji 

laikraščio vedamasis. Ne proza.
Numetus visus varžtus — 

ritmą, rimą bei posmus — ga
lima užplaukti ant seklumų. Kai 
nebėra forminių varžtų, mintis 
ir jausmas išsilieja be jokios 
tvarkos. Virsta chaosu. Ir dar 
blogiau — į poezija įsirioglina 
kasdieninė proza, publicistika.

Andai skaičiau naujas vieno 
poeto eiles. Kai jis rašė ketur
eiliais. dar buvo stamantrus, 
dar apčiuopė poezijos esmę. 
Bet nusimetė senąjį rūbą, ir 
šoko plaukti moderniais poezi
jos nemunais. Ir pataikė į sek
lumas. į smėlį. Poezijos vardu 
pridėta tiek prozos, kad pagal
voji, jog laikraščio straipsnį 
skaitai.

Modernėti reikia. Visada taip 
buvo. Visada žengiama pirmyn. 
Modernėdami poetai tegu atsi
mena, kad ir numetus varžtus, 
reikia dirbti ir save kontroliuo
ti. Modernus menas nėra tik 
pasitaškymas spalvom. Ir mo
derni poezija nėra tik pasisvai- 
dymas žodžiais. Poezija yra ta
da. kai nėra paprasta publicis
tika ar proza. 

B. Žvirblis

akademikai sudėjo 1,000 dol. ir 
paskyrė Ateities žurnalui, 
būtų atiduota už jaunimo 
rybą.

Taigi, ateinančiais 1962
tais bus skiriamos šios premi
jos: Aidų, Ateities, Draugo, 
Dirvos, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos, V. Krėvės vardo — viso 
6. Jom bus išleista 4,500 dol.

Iš tų šešių premijų dvi ski
riamos romanui, kuris atren
kamas konkurso būdu. Abi pre
mijas skiria laikraščiai — Drau
gas ir Dirva. Žinia, laikraščiui 
nuolat reikia beletristikos. Ro
mano spausdinimas pagyvina 
laikraštį, pririša skaitytojus. 
Geros ir gražios jų pastangos 
paremti lietuvių literatūrą, bet 
tokie konkursai turi ir savo 
sunkumus. Kartais gali pasitai
kyti, kad konkursui atsiųsti ro
manai yra menkos kokybės. 
Premija vis tiek paskiriama, 
iškeliamas į pirmąją vietą ne 
taip kūrybingas romanas. To
kie atvejai vargiai prisideda 
prie mūsų literatūros ugdymo.

Ateities žurnalo premija taip 
pat konkursiniu būdu bus iš
dalinta jaunimui. Greičiausiai ji 
bus paskirstyta keliem asme
nim. Bus premijuojami eilėraš
čiai, apysakos, novelės.

Konkurso keliu bus atren
kamas ir Giedros korporacijos 
romanas. Gražus užsimojimas 
pavaizduoti teigiamą Lietuvos 
moters tipą. Tai būtų lyg koks 
paminklas lietuvei, kuri tiek 
daug triūso įdėjo į savo tautos 
išlaikymą. Ar i kokursą įsi
jungs pajėgūs rašytojai?

Kitos premijos skiriamos už 
išėjusias knygas. Jos gali ati
tekti ir romanui, novelėm, poe
zijai.

Gera, kad tokiu uolumu su
sirūpinta sava literatūra. Bet 
negera, kad tuo pačiu metu už
mirštama ir kita kūryba. Juo
kais 
liau 
dės, 
giau 
ma knygų.

Dalį to uolumo reikia nu
kreipti į kitas kūrybos sritis. 
Reikia pasirūpinti muzika, dai
le. Ypač muzikam dabar sunkūs 
laikai. Nėra fondo gaidom leis
ti, nėra paskatų komponuoti 
naujom dainom, kurios pereitų 
į jaunimą.

Tokių paskatų reikalingas ir 
plastinis menas. Ir čia ateina 
nauji talentai. Ir čia verta at
žymėti lietuvių dailininkų pa
stangas ir kūrybą. Kitais metais 
švęsime Maironio 100 metų gi
mimo sukaktį. Jei atsirastų pa
skatų. būtų galima suorganizuo
ti visą eilę naujų paveikslų Mai
ronio raštų temom.

Neužmirštinas ir mūsų moks
las, ypač lituanistika. Ir čia 
padaroma nemaža, bet paramos 
nesusilaukiama.

Į šias užmirštas ir apleistas 
sritis turi ateiti Lietuvių Ben
druomenė, Kultūros Fondai ar 
kitos institucijos.

dabar sakoma: jei ir to- 
taip premijų skaičius di- 
tai greit bus premijų dau- 
nei išleidžiama ar parašo-

A. D.

D. Bar- 
smuik.

Laivas'

Nepriklausoma Lietuva, Mon- 
trealyje leidžiamas laikraštis, 
gruodžio 2 rengia savo 20 me
tų sukakties minėjimą. Progra
moje dalyvauja sol. E. Karde
lienė su mokiniais — 
tuškaite, N. Jauniūte, 
Emilius Knystautas.

“Kristaus Karaliaus
skelbia religinės kūrybos kon
kursą. Komisijai rankraščius 
reikia pateikti iki 1962 rugsėjo 
1. Adresas 4545 W. 63 St. Chi- 
cago 29, III. Geriausiam kūrinui 
skiriama 500 dol. dovana. Raš
to tema gali būti istorinė, bio
grafinė. dogmatinė, moralinė, vi 
suomeninė, priimtina Kat. Baž
nyčios požiūriu.

25 m. nuo mui kun. A. Adomaičio mirties
J. ŽILEVIČIUS

Kun. Antanas Adomaitis, pir
masis lietuvi: bažnytinės muzi
kos dakta”as. E'irė 1936 lapkri
čio 22. Buvo gimęs 1902 Ku
dirkos Naumiestyje, mirė turė
damas vos 34 metus amžiaus.

J. Naujalį moky- 
ir vargonavimo, 
paskirtas Kauno 
kunigų seminari-

Gimnaziją lankė gimtajame 
mieste. Ten pradėjo mokytis 
muzikos. 1920-26 mokėsi Kau
no kunigų seminarijoje, baigė 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos - filosofijos fakulte
tą, 1926 įšventintas kunigu.

Seminarijoje būdamas akty
viai reiškėsi muzikoje ir grego- 
rianiškame giedojime. Vikara
vo Simne ir Vilkaviškio kated
roje. Važinėjo į Kauno konser
vatoriją pas 
tis choralo 
1930 buvo 
metropolijos 
jos bažnytinio choro mokytoju 
ir choro vedėju. Kartu lankė 
Kauno konservatoriją, kur iš
studijavo teoretinius dalykus. 
Vyskupas jį pasiuntė į Romą, 
i pontifikalini šventosios muzi
kos institutą, kuri baigė 1935. 
Už darbą ‘'Del Buono della Sal- 
modia di S. Niceto visc. di 
Traveri” gavo gregorianiško 
giedojimo daktaro laipsnį.

Buvo apsilankęs ir Brookly- 
ne 1936, kur svečiavosi keleto- 
je lietuvių kolonijų. Vasaros 
pabaigoje grįžo į Lietuvą. Ap
sirgo gaivus smegenų augliu. 

Vytauto Augustino
LIETUVOS VAIZDU ALBUMAS

DAIL. ANASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ AUDŽIA, lt k. j d. dail. A. Tamoiaitis, dr. Antanas ValiuSka, p. 
Valiutkieni. Nuotr. V. Maželio.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta jj pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams.
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija.
916 Wiltoughby Avė..
Brooklyn 21. N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina $5.00

Užsisakyk tuojau!

Padarius operaciją, mirė šv. Ce
cilijos dieną. Palaidotas gimta
jame Naumiestyje šalia dr. V. 
Kudirkos. Paliko rankraštyje 
keletą nebaigtų studijų iš mu
zikos srities. Parašė keletą gies
mių.

Dail. R. Viesulo

Dailininkui Romui Viesului 
paskirtas garbės atžymėjimas 
(Mencion Honorifica) Meksikos 
tarptautinėje meno parodoje 
(Segunda Bienal Interamerica- 
na de Mexico) už jo litogra
fiją “Vienaakis vilkas”. Paroda 
yra Mexico City. Dalyvauja 
beveik visi šiaurės ir pietų Ame 
rikos kraštai, išstatydami ta
pybą, grafiką, skulptūrą.

R. Viesulo darbas yra išsta
tytas JAV grupėje, kurią at
rinko modernaus meno muzė- 
jus New Yorke. Dalyvauja 82 
dailininkai.

Tokius pat atžymėjimus gavo 
dar du JAV grafikai — Leo- 
nard Baskin ir Mish Kohn. Ju- 
ry komisiją sudarė Brazilijos, 
Kanados. JAV, Meksikos ir Pe
ru atstovai.

Panašių premijų ir atžymėji- 
mų R. Viesulas yra gavęs dau
gelyje JAV parodų. Ši premija 
yra pirmas dailininko tarptau
tinis .atžymėjimas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stepas Zobarskas — THE 
MAKER OF GODS, Ten Lithu- 
anian Stories with an Intro- 
duction by Alastair Guinan. Iš
leido Voyages Press New Yor
ke, 131 pusi., kaina 3 
šelis P. Osmolskio.

dol. Vir-

Dail. V. Petravičiaus nauja kūryba
Chicagoje Savings and Loan 

Association patalpose, 6245 So. 
Western Avė., suorganizuota 
nauja meno galerija, šį kartą 
bankas pasidarė meno globėju 
ir dalį savo patalpų paskyrė 
galerijai. Jai vadovauti pakvies
tas dail. Adolfas Valeška, Lietu
vių Dailės Instituto pirminin
kas.

Pirmai parodai parinktas dail. 
Viktoras Petravičius, kuris iš
statė 57 grafikos kūrinius. Da
lis tų kūrinių mum pažįstami 
iš anksčiau, o kita dalis (maž
daug pusė) sukurti šiais metais.

Naujieji dail. V. Petravičiaus 
kūriniai jau daug kuo skiria
si nuo ankstesnių. Jo kūryba 
anksčiau alsavo senuoju lietu
vių liaudies menu. Įsižiūrėjęs 
į senuosius liaudies raižinius, 
į skrynių papuošimus, jis kū
rė savo naują gaivališką pasau
lį. Pamėgo pasakas, lietuvių 
liaudies dainas. Vaizdavo gru
biais, vaikiškai primityviais vaiz 
dais, bet visus patraukė savo 
gaivumu, jėga. Kai prisiliesda
vo tikrovės, darbo scenų ar kai 
raižydavo portretus, jis išlaikė 
tą turtingą pasakos bei fanta
zijos pasaulį.

Dabar naujos moderniojo me
no tendencijos paveikė ir jo 
kūrybą. Jis atsisveikino su savo 
praeitimi ir išėjo ieškoti naujų 
kelių.

Jo kūriniai pasidarė lyg “nu
sausinti”. Tartum būtų išseku
si jo gaivališka jėga ir įsivy
ravęs racionalinis momentas. 
Dabar jo kūryba atžymėta ra
cionaliu dekoratyvumu.

Dažnai naujuose kūriniuose 
vyrauja juoda dėmė prieš bal
tą, bet daugiausia paveikslų su
kurta, išlaikant pusiausvyrą 
tarp juodo ir balto. Anksčiau 
jis juodas dėmes lyg meste į- 
mesdavo į savo kūrybos katilą, 
dabar — jas mūrija, lyg plytas. 
Jos nebeturi tykštančių gaiva
liškų formų. Apvedžiotos lini
jom, kvadratais, statomos prieš 
tokius pat baltus kvadratus. 
Piešinio linijos suglaudintos 
paliktos tik būtiniausios. Išim
ti ir gausūs faktūriniai niuan
sai. Kompozicija sprendžiama 
vienoje plokštumoje ir dažnai 
primena dekoratyvų plakatą.

Pagal naują kūrybos ritmą 
lenkiami ir tikrovės daiktai bei 
žmonės. Jų kuo mažiausiai pa
likta, o kartais paveikslas virs
ta kompoziciniu juoda balta 
žaidimu. Paveikslai dažniausiai 
ir pavadinti kompozicijų nume
riais.

Senojo V. Petravičiaus pėd
sakus galime atsekti, kur jis 
traktuoja žmones. Jie dar išlai-

kyti primityvioje ir laisvoje 
dvasioje.

Paroda atidaryta lapkričio 11 
ir tęsis iki gruodžio 10. Lan
kymo laikas kasdien nuo 10 
v. r. iki 9 v. v. Parodos proga 
išleistas iliustruotas katalogas.

KULTŪRINĖ 
KRONIKA

Elena Tumienė, poetė, pro
fesoriauja Southern Californi- 
jos universitete ir Immaculate 
Heart kolegijoje, pasaulinės li
teratūros dėstyti pakviesta į 
Los Angeles County meno in
stitutą.

Kultūros kongresas šaukia
mas kitais metais rugsėjo 3 ir 
4 Chicagoje. Kongresui paruoš
ti sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja P. Gaučys, moks
lo sekcijai vadovauja P. Mal- 
deikis, muzikos — VI. Jakubė- 
nas, rašytojų — B. Babrauskas. 
Komiteto sekretorium yra L. 
Balzaras.

Prof. dr. A. Maceina Muens- 
terio universitete pakeltas į 
“ausserplanmaessiger Profe- 
ssor”. Universitetas, vertinda
mas profesoriaus darbą, docen
to pareigose palaikė tik pusę 
metų. Rudens semestre prof. 
A. Maceina skaito 2 vai. isto
rinį materializmą ir 2 vai. ru
sų filosofijos istoriją.

Ohio lietuviy gydytojy drau
gija jau penkti metai skiria 
1,000 dol. premiją, atžymėdami 
metų ryškiausią kultūrinę veik
lą. Šiemet toji premija paskir
ta kompozitoriui Kazimierui V. 
Banaičiui, atžymint jo sukurtą 
operą “Jūratę ir Kastyti”.

Čiurlionio galerijoje Chica
goje gruodžio mėn. bus dail. 
Vandos Balukienės - Kanytės 
darbų paroda. Kitais metais 
sausio mėn. — dail. Kazimiero 
Žoromskio, vasario — Vytau
to Igno, kovo — Broniaus Mu
rino ir balandžio — Alfonso 
Dargio.

LAPKRIČIO MĖNESIO AIDAI

Šią savaitę skaitytojams iš
siuntinėjami lapkričio mėnesio 
Aidai, šiame numeryje rašo: 
kun. dr. P. Celiešius — Dva
sinis pradas etinėje plotmėj, A. 
Vaičiulaitis — Juozas Tysliava, 
Juozas Tysliava — Nakties dai
na, Vėjas, Lik sveika. Mano 
deimantai, Mylimoji (eil.), Pra
nas Brazys, MIC, “Mater et 
Magistrą” užmojis ir gairės; 
Danguolė Sadūnaitė — Duonos 
namai (eil.), J. Brazaitis — Ma
rijos Pečkauskaitės raštų pras
mė šiandien, dr. Adolfas Šapo
ka — Seniausios Lietuvos sos
tinės klausimas.
Kūrybos pasaulyje: A. G. — 
A. Radžiaus “Paukščių takas”, 
A. Tyruolis — Prano Naujo
kaičio “Įlūžę tiltai”, Aug. Ra
ginis — Mykolas Vaitkus: Ke
turi ganytojai; Ignas Malėnas — 
Moderniško elementoriaus savu
mai, J. Matusas — Kuoka kaip 
ginklas Lietuvos senovėje, L. 
Andriekus — Čiurlionis po 50 
metų, A. Plukas — Lietuvos 
vadavimo kelius besvarstant.

Numeris iliustruotas M. K. 
Čiurlionio. A. Galdiko. J. Paukš
tienės. V. Vizgirdos. V. Igno 
kūriniais.



tebešilsta g

Nuo
čiam lietuviui jo žemė yra jam čiaus okupanto rašo tikslas ga- 
šventa maitintoja. Kartais aud- i 
ra sunaikindavo jo darbo vai- ; 
šių — pasėlį, apdraskydavo ; 
trobesius, šiaudinius .stogus,

• bet žemės nepahesdavo. Dabš- 
čios kaimo žmogaus rankos su
žalojimus pataisydavo ir, pu
rendamas savo žemelę, vėl pra
sigyvendavo.

Dabartinę bolševikinę audrą, 
kuri palietė ir mūsų gimtinę 
Lietuvą, gal geriau tiktų pava
dinti pačiu velnišku Stalino - 
Chruščiovo taifūnu, kuris nu
šlavė ne tik pasėlius, gyvulius, 

. paukščius, trobesius, bet ir pa
čius lietuvius, atplėšęs nuo jų 
protėvių žemes, nubloškė už ke
leto tūkstančių mylių į Sibiro 
dykumas — vergų stovyklas. 
Dėl neįprasto didelio šalčio, 
sunkių darbo sąlygų, dėl bai
saus nežmoniško žmonių išnau
dojimo daugumas jų baisiose 
kančiose mirė. Savo kaulais pa
didino miškuose tremtinių kapi
nynus.

Išlikusiem gyviem, bet su iš
čiulptam jėgom, lyg kokiam pa
sityčiojimui, komunistai leido 
grįžti į tėvynę. Reik įsivaizduo
ti tų iškankintų ir išbadėjusių 
žmonių džiaugsmą. Kelionėj jie 
skaitė savaites, dienas, kilomet
rus. Pagaliau pasiekė Lietuvą. 
Dabar iš Lietuvos gauti laiškai 
byloja, kad žiaurusis okupantas 
rusas jiems neskiria žmogui gy
venti kambarių (jie gyvena griū 
vančiose pašiūrėse). Neduoda 
ateistui nei aprangai kortelių. 
Neduoda jokio darbo net ir su 
šluotele. Siūlomas leidimas grįž-

lutinai juos sunaikinti, o liku
sius Sibire įbauginti taip, kad

Buvę Lietuvoj ekskursantai, 
kuriems teko matyti iŠ Sibire 
grįžusius, pasakoja, kad jie, se
niau buvę raudonveidžiai žem
dirbiai, gaišių šeimų maitinto
jai, xdabar yra bado ligų iškan
kinti skeletai, su šakotomis laz
domis rankose tik pavėjui juda. 
Jų viltis — tai JAV gyvenan
tieji jų broliai ir sesės lietuviai 

Balfas suranda takus, take
lius juos sušelpti jų gyvenimo 
saulėlydy, bet turi būti pajėgus. 
Jo ištekliai priklauso nuo mūsų 
visų sudėtų aukų. Balfas suor
ganizuotas seniau iš Lietuvos 
atvykusių garbingų lietuvių pa
dėti Lietuvai ir išretintiems 
(dypukams). Savo užduotį Bal
fas gerai atliko. Būdami, trem
ties stovyklose, Balfo teikiamo
mis gėrybėmis gausiai pasinau
dojom. Nelikim jam skolingi, 
remkim Balfą visapusiškai

Dar norisi priminti visuome
nės žiniai, kad, pavarčius Bal
fo šalpos knygų lapus, štai kas 
randama: 1947 Europoje lietu
vių studentų buvo 2,322. Bal
fas šelpė 1,797. 1948 Balfas 
šelpė 75 proc. studijuojančio 
jaunimo. Neskaitant aprangos, - 
maisto ir vaistų, Balfas pini
gais išmokėjo Vokietijoj 45,000 
markių, Prancūzijoj, 15,000, Ita
lijoj 12,000, Šveicarijoj 11,000.

Dėka Balfo rūpestingai pa
ramai, dauguma lietuvių studen 
tų baigę aukštuosius mokslus 
atvyko į JAV jau diplomuoti in-

•+.teiektualai. Amerikoje jie

G ILSĖS ežeras prie Merkinį Dzūkijoje. Ežero vardą išgarsino Vinco Kr*v*s “Dainavos šalies žmo
nių padavimai”.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Philadelphijos, Pa., Lietuvos

vyčių 3 kuopa šventė savo 20 
metų sukakti lapkričio 18 ir 19.

Lapkričio 18 buvo surengtas 
koncertas ir šokiai. Koncerto 
programą išpildė Rūtos ansamb
lis iš Newarko, N. J., vadovau-

jam aukoja? Dauguma taip. 
Ačiū jiems. Bet su širdgėla rei
kia atvirai pasakyti, kad yra ir 
tokių, kurie, būdami Europoje, 
mokėjo gražius laiškus rašyti 
Balfui ir prašyti paramos, bet 
dabar užmiršo lietuvišką dėkin
gumą ir neatsiliepia į Balfo pra
šymus aukoti, o kiti vengia duo
ti ir savo adresą. Tai gana 
liūdnas reiškinys. Balfo vajaus 
komitetas vis dar tiki ir lau
kia, kad ir jie susipras,— at
sileis.

Auka Balfui per metus vie
nos dienos uždarbio, mano su
pratimu, nėra didelė. Kiekvie
nas dirbantysis be sunkumų 
gali ištesėt, jeigu tik panorės. 
Vienas gražus pavyzdys: New 
Yorke dar prieš vajaus‘pradžią 
gailestingos širdies lietuvis, at
nešęs įteikė Balfo vajaus kasai 
savaitės savo uždarbio čekį. Ki
ta senutė (savo gyvenime netu
rėjus progos išmokt rašyt ir 
skaityt) nuo sunkaus darbo dre
bančia ranka, bet su šypsena 
įteikė Balfui jos rūpestingai su
taupytą dešimtinę.

Komunistinis slibinas prie
spaudos varžtus kasdien vis kie
čiau veržia. Vargšų skaičius dau 
gėja. Balfo reikalingumas didė
ja, bet jo kasa apytuštė.

Balfui reikalinga geraširdžių 
žmonių aukos ir talka. Į vargą t 
patekusių lietuvių šalpos reika
las yra mūsų visų bendras rei
kalas ir šventa pareiga.

VIENO LIETUVOS MOKYTOJO TRAGIŠKAS LIKIMAS knkstynas, vestuves, vardines 
tarkim šiltą žodį Balfo vardu • 
ir paprašytam aukų. Ne vien 
tik aukokime pinigą, bet ir nuo
širdžiai talkintam Balfui. šian
dien ne taip jau svarbu, kur 
lietuvis begyventų — JAV, Ka
nadoj, Lotynų Amerikos vals
tybėse ar kur kitur — visur 
yra bankai, paštas ir jo agentū
ros, kurios pardavinėja čekius

1940-41 metais bolševikams 
žlugdant švietimą Lietuvoje, 
daug idealistų mokytojų susi
laukė tragiško likimo. Jų kaulai 
šiandien pūsta Sibiro taigose 
ir kituose Rusijos plotuose.

Iš tokių Lietuvos švietėjų 
tenka prisiminti dvidešimtme
čio proga Algį N.

JONAS MIŠKINIS

— Lietuvių ProfMorty Drau
gijos suvažiavime Chkagoje iš
rinkta nauja valdyba: Matas 
Krikščiūnas, Balys Vitkus, Sta
sys Dirmantas, Jonas šimoliū- 
nas, Motiejus Nasvytis, Petras 
Mačiulis ir Kristinas Gudaitis.

— Rasainiškiy pobūvyje, ku
ris lapkričio 11 buvo Chicago- 
je, gautas pelnas paskirtas Va
sario 16 lietuvių gimnazijai — 
100 dol., lietuvių vargo mokyk
loms Vokietijoje — 50 dol., 
Balfui 50 dol. ir Nežinomo Ka
reivio paminklo prie Jaunimo 
namų Chicagoje statybos sko
loms sumažinti 24 dol.

— J. Glamžą, Vliko Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas, gy 
venąs Reutlingene, Vokietijoje, 
yra atvykęs į JAV ryšium, su 
Vliko metine sesija.

— Nekalto Prasidėjimo no- 
venos pamokslus Pittsburghe, 
šv. Vincento parapijoje, sako 
Tėv. Benvenutas Ramanauskas, 
O. F. M., ir Elizabethe, N. J., 
šv. Petro ir Povilo parapijoje 
— Tėv. Gediminas Jočys, O. 
F.M.

—Pranys Alšėnas, žurnalis
tas, gyvenąs Toronte, Kanado
je, sudarė juokų rinkinį, ku
ris jau spausdinamas Putnamo 
seserų spaustuvėje. Leidinys pa
vadintas “Juokimės!”.

— Antanas Puidokas, visiš
kas invalidas gyvena Vokietijo
je (Shongau, Lech, Tannehof 
16). Jam nuplautos abi kojos, 
išimti visi dantys, sugadinta 
širdis. Jis yra 1923 metų Klai
pėdos sukilimo dalyvis. Parem
ti galima per Balfą.

— Benys Babrauskat, Cicero, 
III., ilgametis Lietuvių Rašyto
jų Draugijos pirmininkas, Kul
tūros Fondo veikėjas, rašytojas 
ir kritikas, įsijungdamas į Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijai 
remti komitetą, to vieneto va
dovybei rašo: “... Atsidėjęs 
stebiu K.-L. rezoliucijai remti 
lietuvių komiteto veiklą ir jos 
atspindžius spaudoje. Nors sten- 

l giu6s savo darbų neišplėsti už 
kultūrinės srities ribų, tačiau

Mokytojo Algio pavyzdingu 
darbu užsikrėtė ir apylinkės 
jaunimas. Mokyklos rajone- 
veikė keletas jaunųjų ūkininkų 
ratelių. Vieni augino daržoves, 
kiti veisė medelynus, treti — 
bitynus. Kai rudenį agronomai 
ruošdavo žemės ūkio parodė- 
lęs, tai Algio mokiniai dažnai 
laimėdavo pirmąsias vietas.

Mokyklos sodas nemažas, bet 
labai apleistas. Medžiai pasenę, 
pusiau nudžiūvę.

Jaunas mokytojas radęs to
kiame stovy mokyklą, perdaug 
nenusiminė: Galvojo: su Dievo 

t pagalba bandysiu visa sutvar
kyti.

Mokymo darbą pradėjo su 
mokytojų seminariją, švietimo dideliu apdairumu ir ryžtu. Mo- 
ministerija paskyrė jį mokyk- kykloj vaikai tai greitai paste
les vedėju Dzūkijos užkampiu, bėjo. Mokiniai pajuto naują 
Mokykla buvo nykioj, neturtin- mokslo meilę, didesnį norą mo- 
goj ir nederlingoj apylinkėj. kytis ir labiau mylėti savo gim- 

Jaunas mokytojas atvyko ru- kraštą. Visa širdimi pa- 
dens lietingą dieną. Pamatęs milo savo naująjį mokytoją, ku- 
krūmokšniais apaugusį, pelkių j*ems buvo visada toks ge- 
apsuptą, glūdų, nedidelį kaime- ras’ mal°nus> draugiškas. Pami

lo mokytoją ir vaikų tėvai. 
Valsčiaus viršaitis atkreipė dė
mesio į mokytojo prašymą at
remontuoti senąją mokyklos 
namą.

Algis visą savo laisvalaikį pa
skirdavo mokyklos sodui tvar
kyti. Išrovė senus netinkamus 
medžius, prisodino naujų. Pa
vasarį apkaupė krūmus, sukasė 
lyses, pridaigstė daržovių. Už-

vi-

Pusryčiai baigti malda ir Lie-

malonūs darbininkoDalyvavęs
SKAITYTOJAI

LOS ANGELES, CALIF.

tys paskaitą “Praeities Lietuvos Buvo 1941 metų gražus pa-

loterija ir kavute.

Drauge su mokiniais gražiai 
sutvarkė žaidimam aikštelę. At
remontavo seną mokyklos na
mą, uždengė nauju stogu. Po ___ ___ ______
kelerių metų net iš tolimesnių £iau aktyvus buvo šaulys ir Vil-

Kultūros klubas rengia savo 
L pobūvį gruodžio 2 d. 6 vai. 30 
r nūn. popiet lietuvių namų sa

lėje. Dr. P. V. Raulinaitis skai-

apylinkių atvykdavo ūkininkai 
pasižiūrėti uolaus mokytojo už
veisto medelyno ir bityno. 
Užuot balos, rasdavo gražiai su- 

' tvarkytą mokyklos sodybą.

Lietuvos išlaisvinimo bylos pa-

valstybė — karalija ar didžio
ji kunigaikštija?

Po paskaitos bus diskusijos. 
Meninėje programoje pasirodys 
dainininkė Janina Armonienė, 
parengusi vakarui įdomių dai
nų ir arijų. Akomponuos Rai
monda Apeikytė. Taip pat bus 
klubo pirmininko rašytojo Jur
gio Gliaudos pranešimas klubo 

_  _ veiklos reikalais. Susirinkimas 
LM ANOLU MOTiRV kvartetas: i* k. į "• bus baigtas Uetuviškos knygos

žymėjimo ženklais už tai, kad 
jie parašė per šimtą laiškų Lie
tuvos reikalu.

Be kun. St. Railos, pusryčiuo
se dar dalyvavo kun. C. Batu- 
tis, šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, kun. R. Šimkus ir 
kun. E. Vasiliauskas, dabartį-

Sv. Kazimiero bažnyfloje iš- “ kuopos dvasios vadas- 
kilmingos mišios ir bendra ko
munija buvo lapkričio 19 ryte. 
Mišias aukojo kun. V. Martu- 
sevičius, šv. Jurgio par. klebo
nas, buvęs pirmasis kuopos dva
sios vadas.*Jam asistavo buvę 
kiti kuopos dvasios vadai: kun. 
St. Raila ir kun. R. Šimkus, 
kuris pasakė ir -pamokslą. Pa
maldos baigtos pasiaukojimu 
švč. Jėzaus širdžiai ir vyčių bei 
Lietuvos himnais.

Parapijos salėje įvyko pusry
čiai, kuriems vadovavo Michael 
J. Bigenis. Kalbas pasakė kun. 
St. Raila ir Albin Janks iš Ne- 
wark, N. J. Jie prisiminė pra
eitį ir vyčių nuveiktus darbus, 
labiausiai iškėlė vyčių dalyvavi
mą visuomeninėje veikloje, laiš
kų rašymą. Astuoni trečios kuo- tuvos himnu. 

. pos nariai buvo apdovanoti at-

Pusryčių metu buvo pagerb
ta Helen Shields už jos veiklą 
vyčiuose ir 3 kuopoje. Jai įteik
ta orchidėja ir kelionės krep- 
šis.

Buvo prisaikdinta naujai iš
rinkta valdyba: Walter Sveika 
— pirm., Stanley Salnaitis — 
vicepirm., Virginia Salnaitis — 
fin. sekr.,. Joseph Simons — 
ižd. ir Jonas Mickūnas — 
suomeniniam reikalam.

Iš tolimesnių vietų pusryčiuo
se buvo: Edmund Rudis iš So. 
Bostono, Frank Vaskas iš Ne- 
wark, N. J., Constance Mack 
ir Martin Rusgis iš Bayonne, 
N. J.

Maloniai kviečiame į

BALFO VAJAUS
i PARENGIMĄ

— Money Order. Pasinaudokim Kai Algis baigė Marijampolės 
jų paslauga. Be to, kiekvienas 
maisto produktų arba kitų pre
kių parduotuvės biznierius turi 
čekių knygutę.

Mielas tautieti! Pareidamas 
iš darbo, ženk keletą garbin
gų žingsnių pas savo biznierių, 
nupirk aukos čekį ir tuoj pa
siųsk Balfui: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. Iš Balfo 
gautą aukos kvitą pasididžino- samayom apaugusius šau
damas parodyk kaimynams, pa
kabink kambary geriausiai ma
tomoj vietoj, tegul kiti mato ir 
seka, o tai ir bus geriausia tal
ka Balfui.

Kas dėl svarbios priežasties 
nesuspėjo ar negalėjo aukoti 
savo apylinkės Balfo skyriui, 
aukokim dabar New Yorko Bal
fo vajaus metu.

Už auką ir talką bus jums 
didžiai dėkingas Balfo Centras, 
Balfo vajaus komitetas, o dau- ir vietomis išpuvusios., langai 

maži, stikliai nešvarūs, sunkiai 
permatomi. Mokyklos vidus ir
gi buvo nejaukus. Tai seno po- 
livarko trobesiai, kurių savinin
kas lenkas W., viską palikęs, 
1919 metais išdūmė Lenkijon 
pas savuosius.

giausia su džiaugsmo ašaromis 
< dėkos sušelptieji mūsų broliai 
a ir sesės lietuviai.

Liudas Norkus

N. Y. Balfo vajaus komi
teto narys

5 vai. vak.
FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ 1

Programoje j.
- Rašytojas humoristas ANTANAS GUSTAITIS, < 

OPERETES CHORAS, vedamas' Mykolo Cibo, < 
Filmas iš LIETUVOS, Salomėjos Narkeliūnaitės. ;

Bilieto kaina $2.50
Salės antrašas: Jamaica Aventte ir Dexter Court kampas1, 
Važiuojant Jamaica elevated linija, išUpti EMerts Lane stotyje. Į

Savo atsilankymu paremsite Sibire te kitur vargstančiai <
lietuvius 1

dinius pirkių stogus, nusiminė. 
O kai parodė jam Stakutis mo
kyklą su išpuvusiomis palan
gėmis, tai Algis dar labiau su
sirūpino. Į mokyklos kiemą ga
lima buvo patekti tik siauru 
akmenim grįstu taku.

Įėjus kambarin, pasidarė ne
jauku ir sunku širdžiai. Kam
barys buvo tamsiomis, nuo lie
taus vandens parudusiomis lu
bomis, grindys — aplašėjusios

Šioje mokykloje Algis sukūrė 
ir šeimos židinį. Jo Žmona Ma
rytė, nors ir buvo mieste au
gusi ir mokyklą ten ėjusi, bet 
labai pamėgo kaimo gyvenimą. 
Abu jautėsi laimingi, patenkin
ti. Didelę dar laimę rado vai
kuose. Jie augo žvalūs, gražūs, 
raudonveidžiai, it angelėliai, tu
rėjo didelę meilę savo tėvams. 
Tėvų džiaugsmui nebuvo galo. 
Stengėsi savo vaikus gerai auk
lėti.

Taurus mokytojas buvo labai 
patenkintas savo šeima ir mo
kykla. Mokinių širdyse skiepi
jo tėvynės meilės jausmus, mo
kė gėrio ir grožio pamėgimą, 
pratino gerbti lietuviškus pa
pročius, branginti gimtąją kal
bą, būti dorais ir gerais žmo
nėmis. Tuo būdu plačioje apy
linkėje buvo įsigijęs gero mo
kytojo vardą. Visi jį mylėjo 
ir gerbė. Nuo srovinių sambū
rių kiek nuošaliai laikėsi, ta-

niui Vaduoti S-gos organizato
rius.

Kai mokyklų inspektorius siū
lydavo jam keltis į geresnę mo
kyklą, sakydavo:

— Labai gaila palikti savąją 
“karaliją”, kurioj jaučiuosi lai
mingas. Palauksiu, iki mano vai
kai paaugs. Tada prašysiu kel
ti į didesnio miesto mokyklą, 
kur galėtų mano vaikai lankyti 
aukštesnę mokyklą.

BALFO VAJAUS KOMITETAS < Aptikto**, muz. F. Armtnas, kvarteto vadovas, K. J- Valaviilen* ir J.

vasario vakaras, Algis su žmo
na, atsisėdę ant suolelio po 
vešlia obelim, šnekučiavosi, da
lijosi dienos įspūdžiais bei rū
pesčiais. Vaikai žaidė aikštelė
je sviedinuku. Vyriausioji duk
rytė Danutė laistė gėles ir niū
niavo mamytės išmokytą daine
lę “Kaip gi gražus, gražus rū
tų darželis” ...

Staiga iš vakarų pusės pasi
rodė sunkvežimis.

(nukelta į 6 psl.)

greitinimas yra gyvybinė kiek
vieno lietuvio pareiga, todėl 
mielai prisidedu prie šio komi
teto žygių”...

— Patersono šv. Kazimiero 
parap. jubilėjaus banketas davė 
pelno 436 dol., o išleistas leidi
nėlis, kuriame tilpo sveikinimai 
ir skelbimai, — 911 doL Vi
sas pelnas paskirtas naujosios 
bažnyčios statybai.

— Gerą knygą skaityti da
bar pats laikas, kai vasaros 
karščiai praėjo. Gabijos leidyk
la paskelbė metinį knygų išpar
davimą su didžiausiomis nuo
laidomis. Sąrašų prašykite ad
resu: ^Gabija, 87-85, 95 SL, 
Woodhaven 21, N. Y.

Jūs tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankylę 
1962 matais. Tad mpatnirš* 
kito pratęsti prenumeratos.

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

Naujiem skaitytojau užsa
kant kaip kalėdinę dovaną 
DARBININKAS nuo užsaky
mo dienos iki 1962 matę 9*

rioms mėtoms naujiem skai
tytojams 5 cM. Naujai užsi- 
sakiusiems DARBININKĄ, ad 
ministracija prisięs ir 1962 
motę kstondoriy.

Rašykite: DARBININKAS. 
910 WiHoughby Ate., Brook- 
lyn, 21, N. Y



laikytis

AR GALIMA NUMANYTI LIGĄ Iš DELNO ?
DR. A. GRIGAITIS

būti

dalinasi 
dienos.

<■

I r.

£ Ryšium su padėka 
\ Vyras nupirko dvi skrybėlai
tes žmonai, kuri jam atrodė vis 

“ nepatenkinta kuo nors. Nupir- 
ko tokias, kokias ji matavosi 

;ir labai norėjo turėti.
• — Va, mieloji, — parnešęs 
parodė, — tau dovanų: viena 
žalsva/ kita gelsva. Bet tau, ži
noma, mano dovanos nepatiks.

— Labai, — nudžiugo žmo- 
-na, — labai, ačiū, brangusis.

Užsidėjo gelsvą skrybėlaitę 
,ir ruošėsi eiti pasirodyti drau
gei, bet vyras sulaikė:

— Palauk, bet tau aiškiai ne
patinka žalsva.

Floridoj* besilankydami po
vestuvinei kelionei jaunavedžiai 
panoro palošti ruletė.

- — štai, brangioji, 25 dole- 
,riai. Pabandyk!

— Bet aš nežinau, koks nu
meris gali būti laimingesnis.

' — Sako, geriausiai rinktis 
tokį, kiek turi metų.

Jaunavedė pasirinko ‘22’. Ra
tas pasisuko ir sustojo ties ‘27’.

— Ačių, mieloji. Dabar aš ži
nau, kiek tau iš tikrųjų metų.

Gydytojas buvo liepęs vyrui 
laikytis dietos, kad numestų 
svorį. Žmona rūpestingai žiū
rėjo, parinkdama liesus valgius. 
Bet Padėkos dieną svečiuose ji 
išsižiojo, kai vyras sukirto kone 
visą kalakutą. Grįžus namo iš
sibarė. O vyras teisinosi:

— Lyg tu nežinotum, kad 
sočiai privalgius atsiranda dau
giau jėgos pasiryžimui 
dietos.

Du draugai susitikę 
įspūdžiais po Padėkos

— žinai, mudu su žmona vė
lai grįžome ir mažai miegojo
me. Be to, ji sapnavo baisų 
sapną: esą su manimi išsisky
rusi ir ištekėjusi už milijonie- 
riaus.

— Tai nieko. Man nutiko 
; prasčiau. Prieš Padėkos dieną 
5 su žmona lankėm krautuves ir 

ji elgėsi taip, tartum būtų iš
tekėjusi už milijonieriaus.

RADIJO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA

Direktorius
JOKOBAS J. STUKAS 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM 
New York, N. Y. 

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. popiet 
Raštinė: 1264 White Street

Hillside. New Jersev 
Tel. W Avė r ly 6-3325

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.

#
LAISVĖS VARPAS

Vedėjas

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų 
FM bang. 105.7 megaciklų 

iš
WKOX, Framingham, Mass.

#
SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 

RADIJO PROGRAMA
Vedėjas

STEP. MINKUS
Boston. Mass.

WLYN —1360 kilocycles
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

CRANE

' « £.*■

statydavo, kuris žmogaus orga
nas yra sušlubavęs, bet nega
lėdavo pasakyti ligos rūšies nei 

. laipsnio. Vadinas, kas vyksta 
žmogaus organizme, gali atsi
spindėti akyse.

Viduramžių gydytojai manė, 
kad žmogaus odos ligų priežas
tis yra kraujo gedimas. Prieš - 
kelias dešimt metų medicinos 
pažiūra į odos ligas buvo ki
tokia, būtent, odos ligos — tai 
lokalinis odos susirgimas. Da
bar pripažįstama, kad vidur
amžių gydytojų nuomonė tuo 
klausimu buvo teisinga, žmo
gaus organizmo vidinė netvar
ka gali pasireikšti odos speci
finiu išbėrimu.

Kišeninis deguonies aparėtas
Deguonies įkvėpimas nelai

mingais atvejais (širdies smū
gio, plaučių sutrikimo, astmos, 
nutroškimo) turi ne tik dide
lės svarbos, bet kartais išgėlbs- 
ti gyvybę. Tokiu atveju ligo
nis vežamas į ligoninę, kur yra 
deguonies tankas, arba tankas 
atvežamas į namus. Kol ligonį 
nuveš į ligoninę, arba kol tan
ką atgabens, gali praeiti ir pus
valandis. Tai gali būti per vė
lu. Kad išgelbėtume gyvybę, de
guonį reikia duoti tuoj, prasi
dėjus priepuoliui.
Neseniai firma “Union Car- 
baid Co.” pagamino mažą pa
nešamą deguonies aparatą. To- 
kis aparatas širdies smūgio at- 
jevu, kol atvyks 
ba ambulansas, 
gyvybę-

Aparatas turi
deri, kuriame telpa 7 galio
nai deguonies. \ Aparatas, toks 
mažas, kad telpa į kišenę ar
ba galima nešiotis portfelyje. 
Jis telpa ir automobilio prieki
nėje dėžutėje, kur laikomi smul
kūs daiktai bei įrankiai. Kai 
ištinka širdies priepuolis, kai 
sunku kvėpuoti, ant burnos už
dedama kaukė, kuri sujungia
ma su cilinderiu. Paspaudus 
mygtuką, deguonis pradeda te
kėti į burną ar nosį.

Šiuo aparatu per pusę minu
tės jau galima pasotinti, plau
čius deguonim. Aparatas par
duodamas vaistinėje. Kaina 7- 
8 dol. Pavadinimas “Lif-o-Gen”. 
Visiem, kurie turėjo širdies

gydytojas ar- 
gali išgelbėti

nedidelį cilin-

VAKARO prieblandoje. Nuotr. V. Maželio.

Chiromantija moko, kaip iš 
delno spėti žmogaus būdą, atei
tį ir t.t. Tai senas mokslas, jei 
galime jį pavadinti mokslu. At
sirado jis Azijoje, Indijoje, 
Egipte. Vėliau persikėlė ir į 
Europą. Egipto chiromantija tu
rėjo ryšių su medicina ir su re
ligija.

Kaip dabar, taip ir gilioje 
senovėje, spėjimas iš delno ruo-

ba visai išnykti, bet turi 
priežastys.

Pastaruoju metu chiromanti
ja pradėjo domėtis ir moksli
ninkai. Dr. A. R. Hule, J. H. 
Phillips ir G. E. Bųrch New 
Orleano ligoninėje tyrinėjo 
“delnų raštą” 287 ligonių, ku
rių pusė turėjo įgimtą širdies

žų čigonėms sudarė pragyveni- ligą, o kita pusė širdies ligą 
mo šaltinį. Dar ir dabar mū
sų Brooklyne, daugiausia juo
džių kvartaluose, rasime nema
ža čigonių, kur už porą dole
rių “pasakys” jūsų ateitį ir gy
venimo paslaptis.

Viduriniais amžiais chiroman
tija kartu su astrologija spėjo ' 
žmogaus būdą, jo stiprumą, silp 
numą. ligas, ateitį, karą, pasi
sekimus meilėje, proto gabu
mus ir Lt.

Chiromantijos mokslas kal
ba apie septynius delno paki
limus, kurių vardai: Jupiteris, 
Saturnas, Apolonas, Merkuri
jus, Venera, Marsas, Saulė. Del
ne yra septynios svarbiausios 
linijos ir daug mažų, antraei
lių. Svarbiąsias linijas chiro
mantija vadina: gyvybės ir il
go gyvenimo, širdies linija, ku
ri rodo asmens jausmingumą, 
galvos arba proto, likimo, sau
lės, sveikatos ir vedybų. Lini
jos gali pasirodyti, mažėti ar-

SAVINGS AND 
LOAN AS6OCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTT 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.
VAI AklftAC PIRMAD. ir KETVIRTA D......... 9 v. r. iki 8 p p.VALAnVvJZ ANTRAD. Ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 pp.

8E8TAD. 9 ▼. r. iki 12 v. d.: Trečtad. uždaryta.

kurios veda Į nenormalų kūdi
kio išsivystymą.

šie gydytojai pabrėžia, kad 
pastebėjimai nėra tikras daly
kas diagnostikoje. Tai tik pra
džia tolimesnių tyrinėjimų, ku
rie gali padėti spręsti, ar ats
kiri įgimto širdies defekto at
vejai kyla iš paveldėjimo ar su
sidaro dėl nenormalių nėštumo 
sąlygų.

Man gyvenant Vokietijoje, priepuolį arba serga sunkia šir- 
stovykloje, kai kurie stovyklos dies liga, patartina šį aparatą 
ligoniai kreipdavosi į vienuolį, įsigyti ir visada turėti su sa
kutis netoliese gyveno. Jis vim.

gavo savo gyvenimo kely. Jų 
nuomone, galybės smulkių, 
raukšlių atsiranda pirmaisiais 
4-5 mėnesiais, dar kūdikio vys
tymosi metu, ir pasilieka nepa- 
sikeitusios visą žmogaus gyve
nimą, kaip ir piršto nuospau
dos. Šie gydytojai mano, kad 
įgimtos širdies ligos reiškiniai 
jau atsispindėjo pas negimusį 
kūdikį delno piešiny. Jie paste
bėjo, kad kūdikių delnuose li
nijų ilgumas yra skirtingas pas 
sveikus ir ligotus.

Kūdikiai su įgimta širdies li
ga įbrėžimus delne turėjo ar
čiau centro, ir jų buvo du kar- sunkėja. Į klausimą: “Kada šia- 
tu daugiau, nei pas tubs, kurie 
širdies ligą gavo daug vėliau. 
Su prigimta širdies liga delno 
piešinys labiau netvarkingas. 
Daroma išvada, kad tai yra re
zultatas paslaptingų priežasčių, priežastis buvo daugelio nuro-

GERIAUSIAI GYVENANTIEJI
LABIAUSIAI NEPATENKINTI

doma politinė — Vokietijos ne- 
sujungimas. Jei 1958 svarbiau
siu dalyku Vokietijos sujungi
mą laikė 36 proc., tai 1960 tas 
proc. pakilo iki 40. Tačiau to-

Vakarų Vokietijoje viešosios 
opinijos tyrimas rado, kad 1961 
metais vokiečiai gyvena “ge
rai”, tačiau nėra patenkinti. Į 
klausimą: “Ar manote, kad gy
venimas lengvėja ar kad sun- lesni atsakymai rodo labai men
kėja” — daugumas atsakė, kad

me šimtmety mum buvo geriau
sia?” atsakinėjimai ėjo tokia 
eile: kaizerio laikais, Weimaro 
respublikos, Hitlerio ir tik ta
da: dabar. Nepasitenkinimo

MOKYTOJO TRAGIŠKAS ŪKIMAS
(atkelta iš 5 psl J

— Algi, žiūrėk, kas čia taip 
vėlai atvažiuoja pas mus? — 
klausė žmona.

— Tur būt, paklydo, norį ke
lio pasiklausti.

Jiem besikalbant, privažiavo 
prie mokyklos trys ginkluoti 
enkavedistai.

— Teveli, kur tu važiuoji?
— Mamyte, kur mūsų tėvelį 

veža?
Motina, kiek atsigavusi, 

vedė vaikus miegoti.
— Mamyte, aš negaliu 

migti! — skundėsi Danutė.
— Užmikit vaikučiai, tėvelis

nu-'

ką tą politinį ir pilietinį susi
pratimą. Pvz. 80 proc. suaugu
sių negali pasakyti, kuo demo
kratija reiškiasi, kokios pilie
čio teisės ir pareigos; 50 proc. 
negalėjo paaiškinti, kas yra 
“opozicija”. Buvo daugiau žmo
nių, kurie girdėjo Sorajos negu 
Chruščiovo vardą, o dar geriau 
jiem buvo pažįstamos automo
bilių ir cigarečių markės nei 
politiniai vardai. Siekimai pro
fesijos srity daugiausia: “dau- 
gau laisvo laiko, lengvo dar
bo, jokio erzinimosi ”.

ną su trimis vaikais išvežė Si
biran.

Algio sveikata kankinimų bu
vo visai palaužta. Vieną sek- 

tuoj sugrįš. madienio rytą, varomas į dar-
— Mamyte, ko tu verki? — bą, sukniubo. Sargybinis pribė- 

— Ar čia mokytojas gyve- klausia Vytukas. gį bandė jį šautuvo buože pri-
- Miegok, vaikeli! _ keiti, bet jis sargybinio riks- 
— Ne, aš lauksiu tėvelio”.. mo ir koliojimo jau nebegirdė- 
Po savaitės sužinom kad j° T* Pažvelgė į apsiputoju- 
Po savaites sužinojo kad enkavedisU ir užmerkė akis, 

vyras Kauno sunkiųjų darbų *
kalėjime ir kad jai nebus leis- Nelaimės draugai čia pat, Le
ta pasimatyti, kol jis yra tar- nos upės pakrantėje iškasė duo- 
domas. bę ir priglaudė pamėlynavusi,

Algis naktimis buvo tardo- žaizdotą ir iškankintą kūną. Ant 
mas ir žiauriai kankinamas. Po supilto kapo pastatė mažą me- 
visų kankynių už akių nuteis- dinį kryželį su išpjaustytomis 
tas 12 metų kalėjimo ir išvež- raidėmis A. A L. S. (a. a. Lie
tas Sibiran. 1941 metais ir Žmo- tuvos sūnui).

na? — rūsčiu balsu suriko vie
nas iš enkavedistų.

— Čia — atsiliepė Algis. — 
Ko jums reikia?

— Esi areštuotas ir turi drau
ge vykti su mumis.

— Už ką?
— Galėsi sužinoti mūsų raš

tinėje. Dabar į sunkvežimį!

Žmona čia pat apalpo. Vaikai, 
pribėgę, klausė:

TIK DOLERIS’
DARBININKO administracija daro visa, kad nereikėtų 
laikraščio kainos kelti, DARBININKO skaitytojai gauna 
laikraštį už 6 dol. Tai pigiausias mūsų laikraštis.
Norint ir toliau ta kaina DARBININKĄ išlaikyti, reikia 
naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti 
DARBININKĄ užsisakyti.

Kas prisiųs-l dol. su nauju adresu, 
gaus susipažinti iki šių metų pa
baigos. // Kas prisius 5 dol., gaus 
vieniem metam, // už 6 dol.—šiem 
ir 1962.

Kviečiame pasinaudoti metų pabaigos papiginimu ir už
prenumeruoti DARBININKĄ sau arba artimiesiems.
Paraginkite draugus bei pažįstamus arba prisidėkite aukaf 
kad galėtume siuntinėti tiem, kurie nori skaityti, bet 
negali užsimokėti.

DARBININKO skaitytojų talka padės administracijai 
ilgiau nekelti, kainos, nes darbas ir pragyvenimas vis 
brangėja.

Prašome pasinaudoti užsakymam šia atkarpa.

DARBININKAS
910 Willoughby Avenue; Brooklyn 21, N. Y.
Prašau siųsti laikraštį adresu:
Vardas ir pavardė 
Adresas ..........
Užsakė ....... ‘..........
Siunčiu už prenumeratą $..

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviškos plokštelės, maldaknygės bei 
jvairios devocijonalijųs.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką išėjusią iš spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-čiasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokioms progoms. Kaina $4.00.

Dvi naujai išleistos knygos už $5.00 — SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraščių, knyga virš 200 
psl. ( paskirai kaštuoja $3.00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na $4.00). Užsisakant abidvi kartu tik $5.00.

A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 — tik $7.25 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviškas. 
Virš 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada.

Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
910 VVilloughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

ILGO GROIMO LIET. PLOKŠTELES
(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)

Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano'Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 lieL dainų ........... 5.00
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 1.00
Pavergtos tėvynės dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 8.00
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šokių 4.50 
Lietuviškos dainos, Bostono lieL mišraus choro 17 dainų .... 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos.........„
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 7.00 
LieL dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 5.00 
Alice Stephens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6.00) 5.00
A. Stephens, Iš rūtų šalies, 10 dainų ir 7 kalėdinės giesmės 5.00
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 lieL dainų (st. $7.50) 6.50
Milžino paunksmė, B. Sruogos; Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ------ _-------------- - 15.00
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ... —............. 1.00
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $7.00) 6.00
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) . ....— 12.00
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas ......... .......... ....
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) . ..................................
žirginėliai, Montrealio lieL dramos vaikams pasaka .....
Lithuanian, 2-speed record' course ..................... ..............

Plokštelių albumai gaunami:
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiHoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

5.00
6.00

5.00 
500 
5.00 
3.00
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HOLY LIGHT

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gralių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- 
sokericųtai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai n ^pildomi

« 1 ' B* ««?• <

LEDO rutulio žaidynes Madison Sq. Garden. Nuotr. V. Maželio.

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedijas 

Papigintom t* kainomis priimam* užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Wedding8 and Parties 

346 Gnnd Street, Brooklyn 11, N. Y. - TeL Stagg 2-4329

WHTTE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhavm 21, N. I. TeL VIrginia 6-9519

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

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
krautuvė

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

* Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

HAVEN REALTV
Kelionių biuras lėktuvais ix laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų fovestacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai

87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA'

Savo pirmame straipsnyje 
apie naujus socialinės apsaugos 
įstatymo pakeitimus užsiminiau 
tai, kas suteikiama vyram, iš
einant jiems į pensiją, sulau
kus 62-65 metų. Dabar noriu 
paliesti tą įstatymo pakeitimą, 
kuris mažina laiko ilgį, kurį rei
kia atidirbti pagal socialinės 
apsaugos įstatymą, kad būtų 
pripažinta teisė į pensiją dirbu
siam ar jo šeimai.

Apie 160,000 senesnio am
žiaus žmonių galės gauti išmo
kėjimus pagal šį įstatymo pa
keitimą: senesni vyrai ir mote
rys darbininkai, jų žmonos ar 
išlaikomi vyrai ir našliai, išlai
komi našliai, išlaikomi seniau 
mirusių darbininkų tėvai. Pir-- 
mieji išmokėjimą pagal įstaty
mo pakeitimą gali būti pradėti 
rugpjūčio mėnesį.

Pagal naują Įstatymą vyras, 
pasiekęs 65 metų, ar moteris, 
pasiekusi 62 metų, šiais metais 
turės turėti socialinės apsaugos 
kreditą tik dvejus su puse me
tų pagal socialinės apsaugos 
Įstatymą, užuot trijų su puse 
metų Ugi šiol. Vyras, sulaukęs 
65 metų, ar moteris, sulaukusi 
62 metų, tūri turėti Ugi 1958. 
metų išdirbtą pusantrų metų 
laikotarpį, kad galėtų gauti so
cialinės apsaugos išmokėjimus.

Mirusio prieš 1958 metus 
darbininko šeimos nariai gaU 
taip pat gauti išmokėjimus pa
gal tą Įstatymo pakeitimą, jei
gu larbininkas prieš savo mir
tį užsitarnavo socialinės apsau
gos kreditą mažiausiai per pus
antrų išdirbtų metų laikotarpį.

Tas kreditas už darbą yra 
skaičiuojamas kalendoriniais 
ketvirčiais (kas trys mėnesiai). 
Todėl asmeniui nebūtinai rei-

kia išdirbti dvejus su puse me
tų ar pusantrų metų be pertrau
kos. Socialinės apsaugos kredi
tas yra duodamas už visą iš
dirbtą laiką nuo 1936 metų, 
kad darbininkas turėtų teisę į 
išmokėjimus sau ir savo šeimai.

Jeigu manote,, kad jūs ar bet 
kuris jūsų šeimos narys gali 
dabar gauti išmokėjimus pagal 
šį naują sočiai apsaugos įsta
tymo pakeitimą, tuojau kreip
kitės į savo socialinės apsau
gos Įstaigą.

Gal būt, jūs jau kreipėtės 
į savo įstaigą tuoj po 1960 m. 
rugsėjo meni, kai kongresas šį

{STATYMUOSE
įstatymą pakeitė. Kreipkitės ir 
vėl: čia yra naujas pakeitimas, 
kuris įgalina žmones gauti iš
mokėjimus su dar mažesniais į 
darbo kreditais. Kaip ir anks- į 
čiau, nė vienas negali gauti iš* 1 
mokėjimų, išdirbęs mažiau, kaip 
pusantrų metų. r

Jūsų socialinės apsaugos įstai- * 
ga yra arti Darbininko redak- I 
cijos — 860 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Jerome S. Biumberg
Socialinės Apsaugos Distrik- 

to Įstaigos Williamsburg 
Brooklyno Valdytojas

DETROIT, MICH.
Lietuviu organizacijų centro 

metinis vakaras sutelkti lėšom 
Vasario 16 minėjimui bus gruo
džio 2 Hispanos Unidos salė
je. Vakare dramos mėgėjų sam
būris, vadovaujamas rež. Z. Mik 
šienės, vaidins naują veikalą 
“Įpėdinė”. Vaidins Z. Arlaus
kaitė, Rasa Lišauskaitė, Bronė 
Gaivelienė, Kazys Razauskas ir 
Vincas žebertavičius. Po vaidi
nimo bus jokiai ir bufetas. 
Įėjimas 1.50‘asmeniui. Artimes
nės vietos —- 2 dol., jaunimui 
1 dol. Įėjimas šokiams 1 dol.

Latvijos nepriklausomybės su
kakties minėjime lapkričio 18 
lietuviam atstovavo VI. Staške
vičius ir R? Valatka. Minėjime 
dalyvavo miesto tarybos pirm. 
Mary Beck ir teisėjas Frank 
Szymanski. Pagrindinę kalbą pa 
sakė kong. August E. Johansen 
ir Latvijos Laisvės Komiteto 
pirm. Vilis Hazners. Minėjimą 
pravedė Sigruds Rudzitis.

Algiui Barakauskui apleidus 
Detroitą, lietuvių organizacijų 
centro vicepirmininko pareigas

perėmė valdybos narys P. Brun- 
dza, gi jo vieton į valdybą į- 
ėjo kandidatas Vacius Lelis.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RELIGIOUS NOTICE

Jerome Hines - Lucia Evangelistą
Opera Stars 

with Alexander Alexay, Pianist

BENERT CONCERT
for St. James Hospital 

Mosque Theater, Newark, N. J.

Sat. December 2nd
8:30 p.m.

Tickets: $6 - $5 - $4 - $3 - 32 
Call Ted Langan Ml 3-1300 ExL 325

Special Group Rates Available 
Available at all Bamberger Stores 
- Theater Ticket Service, Ml 3-6331

FISHERMAN

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-46 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS 

SAVININKAS

1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 

(Rldgevrood)

duodami polaldotavinlal 
plette. Pirmo* rOSle* Ito- 
tuvKka* maisto* pi įeina 
tnonri* kainomis.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’Š I1ŲU0R STORE
Galima gauti įvairiaodos rūšies amerikiečių ir importuo-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 dol.: B. Svalbonas, V. 

Visnius — Brooklyn, N. Y., A. 
Sedgwich, Stratford, Conn., P. 
Buškevičius, Hartford, Conn., 
M. Starkus, Kearny, N. J., S. 
Leveckas, Metuchen, N. J., A. 
Urban, Pittsburgh, Pa., E. Gei- 
bavičius, New Orleans, La.

Po 2^0 dol.: P. Kaukys, E. wiston, Me., W. Wasilauskas, 
Watertown. Conn., V. Kronkai- 
tis, New Haven, Conn., P. Mu- 
lesky, Union City, Conn.

Po 140 dol.: J. Budrikas, 
Brooklyn, N. Y^ A. Kiselis, 
Amsterdam, N. Y., L Kučins
kas, Elizabeth, N. J., M. Kil
pas, Hartfird, Conn.

. Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Ądministracija

Syracuse, N. Y., J. Gruodis, 
Monticello, N. Y., E. Sakas, 
Buffalo, N. M. Jankauskas, 
W. Brentwood, N. Y., A. Driž- 
nius, Scranton, Pa., A. Matu
lionis, Maspeth, N. Y., A. Da- 
niūnas, Jamaica, N. Y., C. Mel- 
kunas, Long Island City, N. 
Y., dr. S. Daugėla, Kearny, N. 
J., A. Drougalis, Red Bahk, N. 
J., V. Paukstaitis, Nutley, N. 
J., E.Stanislovaitis, Z. Kris- 
taponis — Philadelphia, Pa., F. 
Maznik, Dalias, Pa., C. Strow,

Hartford, Conn.
Po 2 dol.: A. Trimakas, A. 

Cergeles, E. Litvaitįs, J. Mika
lauskas, S. Cemauskas, V. Lu
kas — Brooklyn, N. Y.; A. Cir
kelis, K. Pupelis, E. Andruska,

Woodhaven, N. Y.; S. Levickie
nė. A Krulikas — Richmond 
Hill., N. Y.; kun. V. Poimans- 
kis, Albany, N. Y., P. Dailidė,

TeMoau: VIrginia 3-3544
D. Leveckis — So. Boston, 
Mass., J. Stačiokas, AtboL Mass.

E. Selens, J. Puodziunas, A. 
,eliyt,uaresAksbr
Aleksis, Arminas — Waterbury, 
Conn., B. Pietkiewicz, A. 
Skrupskelis, M. Mackevičius, 
Chicago, UI., V. Pragintas, Los 
Angeles, Calif., dr. R. Gineitis, 
Dayton, Ohio, M. Paushis, Le-

*•&*&*&
; ! For The Fisherman — VIKING
. , FISHING FLEET — Gift Certifi- 

: cate in Xmas wrapping. glft cer- 
: • tificate value $5.00 for $4.00;

i Gift Certificate value $30 for $25 
includes Block Island Ferry. Call

‘ or write: Capt. Carl Forsberg. 
i Montauk Point. 8-2786; or Box

L 
t
h

: 415 Montauk. L. L i

C. A. Vokei - Vokietaitis 
ADVOKATAS

41 — 40 74th SL
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 976620 *

Stephen Bredes, Jr 
ADVOKATAS 

37 Skendau Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

TeL APpiegate 7-7083

1724 Buchanan Street, Hollywood, Florida 

Juozas ir Ona Yesauskai, savininkai

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE |
RELIGIOUS CANDLE$JDF EVERY DESCRIPTION I

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street ...... Brooklyn H. N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

............... - ■ ........... .............

T*L: APpiegate 7-0349 \ Sav. V. ZHL-KNI8

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN % N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!

• Fedder* (geriausios rOžies) oro vėsintuvai žemiau šėtono kainos
• 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt rtdio bet stereo HI-FI 
- aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai {vertintoms Admlral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

kvalifikuoto techniko

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

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

".Į

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

U B L I CR E P 
Liquor Store, Ine.,

Brooklyn H, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

322 Union Avė.

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

ROMAN FUNERAL CIIAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon St Philadelphia 23, Pa.

POplar 5-4110

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJ AB

74 Providence Street

PL 4-6757 PL 4-1165

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis 
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britih, Cobol

TeL: BA 9-2242 — 94338
Aptarnauja BRTTAIN, WATERBŪRY Ir HARTFORD, Conn

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS CHICAGOJE 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Herm’rtage Avenue — Tel. YA 7-I74I-2

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

Tel. WA3-53I7
Graži ir patogi vieta arti Little Flower Church, 

Hollywood, Florida, U. S. #1 prie Pierce Street

HOLLYWOOD APARTMENTS AND HOTEL ROOMS

Laidotuvių Direktoriai

MAZEIKA&EVANS



NAUJIENOS^
šventės minėjimas surengtas 
lapkričio 18 Wehster HaU, New 
Yorke. Lietuvių vardu sveiki
no konsulas A. Simutis. Raštu 
pasiųstas ir Darbininko redak
cijos sveikinimas.
Mykolas Cibas, operetės cho

ro dirigentas, pakviestas į U. 
&. Merchant Marine Academy 
Kings Point, L. I., N. Y. var- 
goninkauti ir vadovauti kadetų 
chorui. Pareigas pradėjo eiti 
lapkričio 1.

Dr. A Kučas iš Scranton, 
Pa., švenčių savaitgaliui buvo 
atvykęs į New Yorką ir lan
kėsi Darbininko redakcijoje.

J. Brazaitis ir kun. L. Jan>

Pirmąjį mėnesio penktadie
nį, gruodžio 1, Apreiškimo par. 
bažnyčioje švč. Sakramentas 
bus išstatytas nuo 8 vai. ryto 

. iki 8 v. vakaro . šventoji 
valanda prasidės 7 vai. vaka
re. Iškilmingos mišios prie iš
statyto švč. Sakramento 7:30 

. vai. vak.
Pirmaisiais mėnesio sekma* 

dieniais, taigi ir ateinantį sek
madienį, gruodžio 3, Apreiški
mo patapijos bažnyčioje daro-

k“« Rodžio"a’vykrta f'cleve- 
jan{jąt kur rengiamas sukilimo 
minėjimas.

Dr. H. Montvilienė šiomis 
dienomis išvyko į Bermudą po
ilsiui.

Albinas ir Ieva Trečiokai iš 
Orange, N. J., ir Marijona Ce- 
preckienė iš Union, N. J. kar
tu su kitais draugais Atlantic 
laivu lapkričio 30 išplaukia į 
Bermudą ir Bahamų salas pra
leisti žiemos atostogų.

Filomena Stroliūtė, dirbusi 
kuri laiką Darbininko spaustu
vėje, lapkričio 18 sukūrė šei
mos židinį su Jonu Višniausku. 
Abudu iš Brooklyno, priklauso 
Apreiškimo parapijos chorui. 
Po vestuvių išvyko kelionei į 
Floridą. Grįžę apsigyvens Elm- 
hurst, L.I., N.Y.

Kazimieras Mockus sunkiai 
susirgo ir buvo paguldytas 
Kingston, N. Y., ligoninėj. Jį 
ten aplankė kun. L. Jankus 
ir p. Virbickai. Iš Kingstono, 

^N. Y., K. Mockus pervežtas į 
Bostoną, kur gyvena jo šeima.

— Algis Gureckas New Yor- 
ko univers. gavo magistro laips
ni iš prekybos administracijos.

Dail. J. Pautienius, atvykęs 
iš Chicagos su savo kūrinių pa
roda, lankėsi Darbininko redak
cijoje. Jo kūrinių paroda ati
daryta sekmadieni Apreiškimo 
par. salėje. Paroda bus ir šį sa
vaitgalį, gruodžio 2-3.

mokyklai išlaikyti. Maloniai pra
šoka parapijos mokyklą parem-

Dr. J. Songaila, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, iš Toronto, Kanados, bu
vo atvykęs Į New Yorką lapkri
čio 24-26. Dalyvavo metinėje 
sesijoje ir asmeniškai tarėsi su 
Lietuvių Fronto Bičiulių ir Lie
tuvių Tautinės Sąjungos atsto
vais.

Antanas Skirtus, “Lietuvių 
Dienų” leidėjas ir Kuchel — 
Lipscomb rezoliucijos koordina
torius, iš Los Angeles, Kali
fornijos, buvo atvykęs į Vliko 
metinę sesiją lapkričio 25-26. 
Ta proga lankėsi Darbininko 
redakcijoje.

Dr. P. Grigaitis, Alto Cent
ro sekretorius ir “Naujienų” 
redaktorius, lapkričio 25-26 lan
kėsi New Yorke, kur dalyva
vo Vliko posėdžiuose.

Jūratė Naujalienė - Penčylai- 
tė iš Australijos atvyko gydy
tis į New Yorką. Prieš penke- 
ris metus ji turėjo automobilio 
katastrofą, kurioje žuvo jos vy
ras ir ji pati buvo sunkiai su
žeista.

Igno Malėno “Elementorius 
E” jau atspaustas Italijoje. Ga
lima gauti Ateities leidykloje, 
916 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y., ir pas platinto
jus.

m
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BOSTONO lietuvių radijo valandos vedėjui J. Romanui (viduryje) įteikiamas padėkos raitas. Kairėje 
LL Col. Ashley W. Rice, dešinėje, Mjr. Edmund L. Ketvirtis.

i ShmtMai į Lietuvą'ir Sov. 
Rusiją kuris metas silpnai eina. 
Žmonės laukia, kol galutinai 
paaiškės siuntimo reikalai. Įsi- 

. baugino.

Bostono universitete yra apie 
40 studentų lietuvių. “Pas mus 
dabar antroji maža Lietuva“,
— studentų registruotojas ne
kartą taip yra išsitaręs.

Lietuvių piliečių draugijos 
1962 metų vadovybėn nominuo
ti kandidatai: į pirmininkus
— E. Ketvirtis, A. Matjoška, 
dr. Ch. Seymour, į vice-pirmi- . 
ninkus — J. Ywoskus, Drevins- 
ky; į prot. sekr. — A. Nevie
ta, į finansų sekr. — J. Roma
nas ir V. Stelmokas, į ižd. — 
St. Griganavičius, į maršalkas
— J. Markelionis, J. Glineckis 
ir J. Zardeskas, į kontr. komi
siją — A. Druzdis, St. Jakutis, 
A. Šidlauskas, E. Rudis, J. Ged- 
mintas ir Pr. Mučinskas, į di
rektorių tarybą — O. Ivaškienė, 
A. Baik a, J. Lekys, J. Griga- 
lus, Ch. Gaidys, V. Jurgėla, A. 
Palby, J. Casper, A. Skabei- 
kis, P. Žukas, J. Lubinas, A. 
Young, B. Kontrim, L. Švelnys, 
A. Nemaksy, A Kapochy, J. 
Balukonis, A. Rudauskas, A. 
Chaplik ir A. Andrulionis.

OIOIOIOrOTOlOIOlOlOIOlOlOlOlO

Dailininko JUOZO PAUTIENIAUS
KŪRINIŲ PARODA

lapkričio 26 ir gruodžio 2-3
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

Išstatoma apie 50 kūrinių, kurie parodys dailininko 
nueitą kelią per dešimtį metų.

Paroda atidaroma lapkričio 26, sekmadienį, 12:15 vai.;
Gruodžio 2-3 atidara nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

Visus maloniai kviečia atsilankyti parodos rengėjai —

LB New York o Apygarda

VISI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO ĮSIKŪRIMO

BROOKLYNE

Simfoninį koncertą Balfo sky
rius rengia 1962 gegužės 6 d. 
3 vai. popiet So. Bostono aukš
tesnės mokyklos salėje. Progra
mą atliks komp. Jeronimo Ka
činsko vadovaujamas Melrose 
simfoninis orkestras. Koncerto 
solistu bus mūsų žymus pianis
tas Vytautas Bacevičius, kuris 
atliks Fr. Liszto pirmąjį kon
certą su simfoniniu orkestru in 
E flat major. Be kitų simfoni
nių kūrinių, bus dar išpildyta 
garsi savo instrumentaline kon
strukcija P.. Dūkas Scheržo L’- 
Apprenti Sorcier labai dideliam 
orkestrui. Balfo skyriaus valdy
ba maloniai prašo Bostono vi
suomenę ir organizacijas tą die
ną nedaryti jokių parengimų 
ir prisirengti nuoširdžiai sutik
ti tą didelį kultūrinį įvykį.

Bostoniečiai stebisi, kodėl 
tokia visur tyla dėl Ukrainos. 
Jei, sako, Vakarų politikai pa
keltų Ukrainos prikėlimo klau
simą, Chruščiovas nebekibtų 
nei į Berlyną, nei į Suomiją 
ir kt. Jei būtų Ukraina laisva 
valstybė, Rusija turėtų susi
traukti į savo senas 9 guber- 

* nijas. Ukraina būtų galingesnė 
už Rusiją, Lenkiją ir net Vokie
tiją. Kartu tada prisikeltų ir 
Pabaltis.

Jokūbo Stuko, lietuviško ra
dijo direktoriaus, vėl bostoniš
kiai laukia, norėdami pamatyti 
jo darytus filmus besilankant 
Lietuvoje. Tik iš jo filmų gali
ma pamatyti ir suprasti šių die
nų pavergtą Lietuvą ir rusų su
vargintus jos gyventojus. Be 
to, jis atvirai ir įdomiai gyvu 
žodžiu nuvaizduoja dabartinį 
tikrą Lietuvos gyvenimą.

Prieškalėdis jau prasidėjo. 
Krautuvės pasipuošė aptaisytais 

; Kalėdų seniais. Perkamoji ga- 
1 lia didelė, bet pirkėjų mažta.

Nauju Metu sutikimą ruošia 
Dainavos sporto klubas moder
niškoje Aperion Plaza salėje, 
575 Warren St., Roxbury, Mass. 
Pakvietimai jau parengti ir siun 
tinėjami. Negavę dėl kurių nors 
priežasčių pakvietimo, prašomi 
kreiptis į sporto klubo valdy
bos narius arba tiesiai Į Vytau
tą Leveckį.

Stasys Jakutis, Balfo, LK Su
sivienijimo ir kitų lietuvių or
ganizacijų veikėjas, vienintelis 
iš darbininkų lietuvių paliktas 
naujame cukraus fabrike dirbti, 
serga, o tuo tarpu darbe jį ap
siėmė pavaduoti Juozas Ged- 
mintas, dirbęs senajame cuk
raus fabrike.

Pranas Lembertas, poetas iš 
Nepriklauspmybės laikų, vis 
dažniau savo šėrimų paskaito 
įvairiomis viešų susibūrimų pro
gomis. Jis klausytojų laukiamas.

Lietuviu radijo valandos ve
dėjui Jonui Romanui išreikšta 
padėka už pabrėžimą JAV karo 
aviacijos pastangų apsaugoti 
kraštą nuo priešo puolimų. Pa
dėka išreikšta gen. William E. 
Hali raštu, kuri lapkričio 19, 
sekmadieni, atsilankę Į radijo 
stotį WHIL įteikė trys kariai iš 
8310 Air Force Reserve Reco- 
very Group: pulk. Ashlei W. 
Rice, maj. Edmundas L. Ketvir
tis ir viršila Berman.

Melrose simfoninis orkest
ras, kuriam diriguoja kompoz. 
Jeronimas Kačinskas, stato Me- 
notte operą “Amahl and the 
night visitors”. Spektaklis įvyks 
gruodžio 1 d. 3:30 vai. popiet 
Memorial salėje Melrose.

Muziko J. Kačinsko vedamo 
choro repeticijos esti kas sek
madienį po 10 vai. pamaldų baž
nyčios salėje.

Bostoniškiai juokauja 
juokais. Mat, sako, kas 
darė, kai žemėje pasidaugino 
žmonių. Prieš nedaug metų su
judo skristi į mėnulius ir gal
voti apie persėdimus kažkur 
erdvėje, o dabar jau rausiasi 
į žemę, statydamiesi iškaštin- 
gas slėptuves. Ir, žiūrėk, žemės 
paviršius praretės. Dabar Lie
tuvoje daug lietuvių taip pat 
gyvena žemėje: antrojo pasau
linio karo paliktose kareivių 
slėptuvėse. Bet, mat, ten že
mės paviršiuje neremontuoja
mi pastatai sulūžo, o langų nei 
žemėje nei po žemių vistiek 
nebėra. Vejamasi urvinį žmogų!

(z)

ne 
pasi-

| DEŠIMTMEČIO MINĖJIME t

VAKARIENE
su turininga programa bus

Gruodžio 10 d

APREIŠKIMO PARAPIJOS
SALEJE, BROOKLYNE

Globoja klebonas Jcun. N. Pakalnis

Dalyvaujančių skaičių reikalinga žinoti iš anksto, todėl 
bilietus prašome įsigyti iki gruodžio 1 d. Pranciškonų

Dr. J. Balys apie liaudies dainas
Dr. Jonas Balys, atvykęs iš lėlį, Karaliūno dainą, Per žalią 

Washingtono, lapkričio 18* mė
nesiniam tautininkų subatvaka- 
ryje skaitė paskaitą apie lietu
vių liaudies dainų reikšmę mū
sų kultūrai. Prelegentą pri
statė Stasys Santvaras, primi
nęs dr. J. Balio mokslinius dar
bus ir 26 išleistus veikalus, ku
rių vienas bibliografinis “Lith- 
uania and Lithuanians” tik ne
seniai išėjo iš spaudos.

Dr. J. Balys savo paskaitą 
paįvairino užrekorduotom dai
nom, kurias jis užrašė jau Ame
rikoje. Liaudies dainų kūrėjai 
buvo apie 80 proc. moterys. 
Liaudies kūryba pasibaigė maž
daug 18 šimtmečio pabaigoj. 
Vėliau jau atsirado naujoviškų

girelę. Pastarąją pirmą kartą 
buvo užrašęs Ruigis 1747 me
tais Mažoje Lietuvoje, o čia į- 
dainavo 70 metų M. Greivienė. 
Dar girdėjome Volungėlė sako 
čiuta, lakštingalėlė sako rūta; 
Kai aš jojau per žalią girelę, 
Per lauką jojau, laukas dun
dėjo, ir daugybę kitų. Daini
ninkai yra buvę tikrai su ge
rais balsais ir mokėjo grabai 
dainuoti.

Dabartiniai mūsų muzikai, kai 
ką pataisę ar “paraitę“, gana 
dažnai skelbia, kaip savo kūri
nį. Anot prelegento, žmonių 
kalba pasikeičianti maždaug 
per 100 metų, o melodija pa
siliekanti ilgiau. Vienas užsie
nietis profesorius, pasiklausęs

dainų, bet išliko ir senosios. įrekorduotų lietuviškų dainų, 
Čia prelegentas -davė įrekorduo- pasakęs, kad taip dainuojanti barių butas antrame aukšte, su 
tų dainų: Oi broli, broleli, bal- tauta negali būti bloga arba 
noki žirgelį; Raškiau sode obuo- barbariška. (ž)

NAUJI SKAITYTOJAI
A. Sniečkienė, Brooklyn, N. 

Y., K. Petrauskas, Chicago, UI.,
M. Vaitiekaitis, Worcester, 
Mass., E. Bačanskas, Richmond 
Hill, N. Y., L Nauragis, Wor- 
cester, Mass., V. Paukštaitis, 
Nutley, N. J., J. Lawancawick, 
Yonkers, N. Y., V. Witkus, 
Hartsdale, N.Y., J. Blažaitis, 
Levittown, N. Y., E. Grudzins- 
kienė, Woodhaven, N. Y., A 
Mičiulis, A. česonis ir A Rie- 
del — visi iš Vakarų Vokieti
jos, Ann Pestinik, Woodhaven,
N. Y., B. Baroniunas, Richmond 
Hill, N.Y., A Gaurilcikas, Am- 
sterdam, N.Y.

Administracija nuoširdžiai 
sveilfina naujus skaitytojus. 
Kartu praneša, kad nauji skai
tytojai, dabar užsisakę ar ki
tiem užsakę Darbininką kaip 
kalėdinę dovaną, gauna laikraš
tį iki 1962 metų pabaigos už 
5 dol. ir priedo 1962 metų ka
lendorių. Rašyti: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

PrieUnamiaušiomis kainomis su 
labai gerom išsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą it 

ONOS IVašKIEN®S

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui modernižkl 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
8o. Boston 27, Mase. 
Off. Tel.; AN 8-4618
Res.: AN 8-5961 

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

laidojimodirektoriaT

TeL EVergreen 7-4335

STHUEH AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. V.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
M. P. BALLA8 — Dlrcctorfus 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM

— Reikalu Vedėjas 

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Išnuomojamas gražus 4 kam-

šildymu ir šiltu vandeniu. Ne
brangi nuoma, prie gero Ja
maica traukinio susisiekimo.
Teirautis TeL VI 8-5218.

rengiamas

, Žodžio ir muzikos vakaras
skiriamas pagerbti žuvusiems

J. AUDENAITEI, J. JAKS-TYRIUI ir A. ŠKĖMAI
programoje dalyvauja:

DR. HENRIKAS NAGYS — paskaita 
HENRIKAS KAČINSKAS — prozos ir poezijos ištraukos 
ELENA KUPREVICIŪTĖ — smuiko solo 

akomponuojant Aleksui M r o z i n s k u i 
Vakaras įvyks

CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE
345 E. 4Sth STREET, MANHATTAN. N. Y.

Pradžia 8 vai. vakaro • Įžanga — $2.50; moksleiviams — $1.50 
Visus maloniai kviečia atsilankyti

RENGIMO KOMITETAS

V/1LLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamaica Avė.

Woodi»ven 21, N.Y.

Tel: Hkfcory 1-5226

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
281 BEDFORD AVĖ. 

Brook!yB,N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Fkrinray Statios)

WOODHAVEN, N. Y.

SutefMam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel Virgin ta 7-4499

VAITKUS
FUNEBAL HOME 

197 WEBSTER Avė. 
PRANAS WAITRUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Ir 8ALSAMUOTOJA*

LAIKRODININKAS

Auksas, Sidabras. Deimantai 
Laikrodttal

4SS GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

JSOTARV PUBLIC 

" Patarnavimas diena Ir nsktj
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miauaiomis kainomis. Kainos ton


