
DEPARTAMENTO PAAIŠKINIMAS -

Sugyvenimas bus, kai netrukdysit kitiem laisvo pasirinkimo

Ar Baltijos valstybės tra
diciniai Sovietų Sąjungos 

kraštai?
Ryšium su kongresmano Der- 

winskio pareiškimu ir kitom 
progom šiemet lietuvių laiškai 
pagausėjo valstybės departa
mente. Departamentas pagal sa
vo tradiciją visiem atsako, ir 
eilė atsakymų yra pasiekę re
dakciją. Iš jų sustojame prie

klausomų vyriausybių diploma
tiniai atstovai užsieniuose yra 
pripažįstami mūsų vyriausybės 
ir eilės kitų”.

Ką departamentas buvo ra
šęs Atstovų Rūmam;
Toliau laiške duodama iš

trauka iš departamento laiško, 
kurį rašė Atstovu Rūmų tvar
kos komitetui:

“Jungtinių Valstybių vyriau
sybės nusistatymas pasilieka 
aiškus ir tvirtas — Sovietų do
minavimo kitiem kraštam sovie-

Amerikos politinio dėmesio 
centre šiom dienom yra prezi
dento Kennedy pasikalbėjimas 
su Izvestijų redaktorium Alek
sei Adžubei, Chruščiovo žentu. 
Pasikalbėjimas buvo Izvestijo- 
se paskelbtas ištisai, kaip jį 
prezidentas buvo aprobavęs.
PASIKALBĖJIMAS BUVO KI
TOKS NEI SU AMERIKOS 
KORESPONDENTAIS ....

Amerikos korespondentai vi
sa dėmesį nukreipia į preziden
to pasisakymus. Adžubei kiek
viena proga išdeda dar savo, 
t. y. komunistinę nuomonę, tuo 
būdu polemizuodamas su prezi
dentu. Kiek prezidentas ramiai 
ir santūriai dėsto Amerikos nu
sistatymus, tiek Adžubei kiek
viena proga demonstruoja agre
sinį nusistatymą prieš Ameri
kos ar Vakarų politiką.
KAS NAUJA PREZIDENTO 
KALBOJE AMERIKIEČIUI ....

Daugumas dalykų yra žino
mi. Pakartotas Amerikos tvir
tas siekimas susitarti su Sovie
tais. Pagrindinis derybų klau
simas Berlynas. Nauja tai, kad 
prezidentas minėjo, jog susisie
kimas tarp vakarų Berlyno ir 
vakarų Vokietijos galėtų būti 
tarptautinėje kontrolėje. Tai 
galimas JT įsileidimas į Berly
no bylą. — Prezidentas atme
tė rytų Vokietijos pripažinimą, 
nes Ameriką siekia Vokietijos 
sujungimo; atmetė kariuomenės 
atitraukimą iš Vokietijos; atme
tė tvirtinimą,, kad vakarų Vo
kietija gresia Sovietų Sąjungos

Prezidento pareiškimas laiko mas pagrindu derybom dėl Ber* 
lyno, nors jame mato kai kas status quo pripažinimo pavojų

Vakaruose jo pareiškimai pri
imti su pasitenkinimu ir džiaugs 
mu. Esą išryškėjęs politinis 
prezidento nusistatymas, kuris 
formuluotinas tokiais žodžiais: 
kas tavo, tai tavo; kas mano, 
tai mano.

D. Lawrence (NYKT) kritika
vo prezidento kalboje tuos pa
reiškimus, iš kurių išeina, kad

Amerika pripažįsta status quo. 
“Kam Jungtinės Valstybės tu
rėtų pripažinti status quo ir 
viešai skelbti savo nusistatymą 
priimti Sovietų dominavimą 
tautom, kurios turėtų būti lais
vos? Toks elgesys reiškia silp
ninimą moralinės paramos lais
vo pasirinkimo principui..

KO NORĖJO CHRUŠČIOVAS, 
LEISDAMAS TOKI 
PASIKALBĖJIMĄ

Bendras spėjimas — norėjo 
paruošti reikiamą atmosferą pa
sikalbėjimam dėl Berlyno ir k. 
klausimų. Tad pasikalbėjimas 
ir vertinamas kaip įžanga į de
rybas.

saugumui.
KAS NAUJA IR NETIKIMA

RUSUI

SPAUDOS HEROJUS: Taip su
tiktas Rusijoje A. Adžubei po pa
sikalbėjimo su Kennedy.

PREZIDENTO POLITIKA
Prezidentas Kennedy spaudos 

konferencijoje lapkričio 29 in
formavo:

■— Amerika jau atitraukia lai-, 
vus nuo Domininkonų pakran
čių. nes vyriausybė pati susi
tvarko su riaušių kėlėjais. — 
Berlyno ir pietų Azijos klausi
mų išsprendimas yra pirmesnis 
dalykas negu prezidento kelio
nė į Maskvą, nors kvietimo jai 
dar ir nėra. — Dėl Suomijos 
nepadaryta pareiškimo, nes pre
zidentas nėra tikras, ar pareiš
kimas atskiro krašto reikalu bus 
tam kraštui naudingas. — At 
sarginiai, pašaukti ryšium su 
įtampa dėl Berlyno, bus laiko
mi neilgiau kaip 12 mėnesių. 
— Prezidentas numato keliauti 
į lotynų Amerikos valstybes 
(gruodyje greičiausia į Kolum
biją, Venezuelą).

PREZIDENTAS IR 
DEPARTAMENTAS

Prezidento pakeitimus vals
tybės departamente spauda ap
skritai giria. Departamentas bū
siąs labiau prezidento valios 
vykdytojas. W. White (Journal 
American) dar paaiškina, kad 
esą Rostow, politikos planuoto
jas, esąs kietos linijos komu
nizmo klausimais. Prezidento 
ryšiai su partijos kairiuoju spar
nu esą labai silpni, kiek tai lie
čia užsienių politiką. Bowles 
laikraščio vadinamas “liberalų

PASAULIO DĖMESIO CENTRE: 
Prezidentas Kennedy.-

ekstremistų herojum”.
Amerikos kai kurie vertinto

jai mano, kad prezidentas su
griežtino savo nusistatymą de
rybų klausimu. Newsweek ver
tinimą baigia: pasitikėjimas pa
keičia desperaciją.

Domininkonuose vis dar neramu

vieno būdingo atsakymo — dr. 
A. Taruliui, juo labiau, kad ir 
pats departamentas reiškė no
ro, kad jo pareiškimas pasiek
tų lietuvišką visuomenę.

“Aš turiu atsakyti į jūsų laiš
ką, rašytą 1961 lapkričio 1 
(valstybės) Sekretoriui, kuriame 
jūs pasisakote dėl valstybės de
partamentui priskiriamo nusi
statymo, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija yra tradicinės Sovie
tų Sąjungos dalys. Sis nusista
tymas buvęs tariamai departa
mento praneštas Atstovų Rūmų 
tvarkos komitetui.

Koks departamento nusista
tymas iš tikrųjų:
“Jūs esate visai tikslus, kad 

tas nurodymas nereiškia vals
tybės departamento nusistaty
mo. Valstybės departamentas 
niekada nėra davęs pareiški
mo, kad bet kuri iš Baltijos 
valstybių yra tradicinė Sovietų 
Sąjungos dalis. Jungtinių Vals
tybių vyriausybė nepripažįsta 
sovietinės aneksijos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Mes lai
kome, kad tiem kraštam jėga 
buvo atimtos jų tautinės nepri
klausomybės. Jų buvusių nepri-

tinio bloko ribose nepripažinti 
status quo kaip nuolatinės pa
dėties. ši vyriausybė yra aiš
kiai pripažinusi ir remia šių 
tautų teisę į tautinę nepriklau
somybę, į savo pačių laisvai pa
sirinktą valdymąsi, į naudoji
mąsi pagrindinėm žmogaus tei
sėm bei laisvėm. Jungtinių Vals 
tybių vyriausybė jų reikalu yra 
giliai ir nuolat susidomėjusi, ir 
valstybės departamentas krei
pia nuolatinį dėmesį per eilę 
metų į politinę akciją, skirtą 
šiam dėmesiui perduoti tų sri
čių gyventojam”.

Departamentas nori, kad tą 
nusistatymą žinotų baltai 
Laiškas baigiamas:

“Atsižvelgdamas į jūsų suges
tiją, kad mūsų atsakymo į jū
sų laišką paskelbimas galėtų 
būti naudingas baltų kilimo 
amerikiečiam informuoti apie 
valstybės departamento nusi
statymą šiuo reikalu, prašau 
jaustis visiškai laisvas panaudo
ti šį laišką tinkamu būdu, ku
ris būtų naudingas departamen
to nusistatymui išaiškinti”.-

Pasirašęs Temple VVanama- 
ker, viešosios tarnybos direk
torius.

PIRMASIS AMERIKOS KELEIVIS RAKETA APLINK ŽEMĘ

Prezidentas ir Amerikos spau
da rodė pasitenkinimo, kad 
Sovietai perdavė Amerikos pre
zidento pareiškimus savo gyven
tojam. Amerikos spauda keliais 
atvejais buvo skelbusi pasikal
bėjimus su Chruščiovu. Aštriau
sias prezidento pareiškimas, ku
ris gali būti Sovietų Sąjungos 
skaitytojo sutiktas kaip kritika 
ir kaltinimas Sovietų Sąjungai 
yra šis:

“Mums rodos, kad sunkumai 
(sugyventi) kyla iš Sovietų pa
stangų sukomunistinti visą pa
saulį. Jei Sovietų Sąjunga siek
tų tik apsaugoti savo tautinius 
interesus ir leistų kitiem kraš
tam gyventi, kaip jie nori — 
gyventi taikoje, tada, aš tikiu, 
problemos, kurios dabar suke
lia tiek įtampos, dingtų ...

"Mums rodės, kad Jaltos ir 
Potsdamo susitarimai numatė 
rytų Europos tautom laisvą pa
sirinkimą. Jos, mūsų manymu, 
tokio pasirinkimo dabar neturi.

Domininkonų respublikoje po 
siautėjimo gaujų, kurios plėšė 
ir naikino buvusius Trujillo na
mus ir turtus, lapkričio 28 pa
skelbtas generalinis streikas su 
reikalavimu, kad pasitrauktų 
prezidentas Balaguer ir perleis
tų valdžią septynių asmenų 
“juntai”. Prezidentas pavedė 
tvarką padaryti kariuomenei.

Amerikos Valstybių Organiza
cijos delegacija grįžo iš Domi
ninkonų ir rekomendavo, kad 
ūkinės ir politinės sankcijos, 
kurios buvo paskelbtos prieš 
Trujillo, būtų atšauktos. Apsi
žiūrėjo,. kad reikalavimas sude- 
mokratinti režimą gali virsti 
anarchizmu, iš kurio siekia iš
augti “liaudies respublika” kaip 
Kuboje.

Jūs pelite sakyti, kad jos gal
nori gyventi komunizmo, bet 
jom nėra duota galimybė pasi- 
koisti.

"Mes tikime, kad jeigu So
vietų Sąjunga — nesistengda-

KOMUNISTAI PRAŠO 
DUONOS

Amerikos kviečių nori ne tik 
Jugoslavija. Ir kom. Kinija tei
ravosi, ar negautų kviečių. Ma
noma, kad bus teigiamas atsa
kymas, jei bus gyventojam pa
sakyta, jog tai iš Amerikos. Al
banija taip pat prašo.
AUSTRAI BAIMINASI

Austrijoje baiminamasi, kad 
Chruščiovas netrukus kvies Aus

— Sovietai lapkričio 28 rei
kalavo, kad Amerika atitrauk
tų savo laivus nuo Domininko
nų pakraščių. Sovietai nori, 
kad nebūtų kliudoma pašalinti 
prezidentą Balaguer ir pastaty
ti “liaudies vyriausybę”.

— Ženevoje lapkričio 28 at
naujinti pasitarimai dėl atomi
nių bandymų draudimo. Po po
ros valandų posėdžio vėl akli- 
gatvis — Sovietai siūlo už-

iCH

ŠIMPANZE ENOS tokiu keliu keliavo apie -žemę, persk rišdama ir savo “tivynę” Afriką.

ame

tija.
SUOMIJA IR
JUNGTINĖS TAUTOS

Manome, kad Amerika turė
tų J. Tautose pasiūlyti rezoliu
ciją, kuria būtų pasmerkti So
vietai dėl agresijos prieš Suo- 

tykiai tarp Sovietų Sąjungos ir „rijos neutralumą, — rašė Jour- 
Jungtinių Valstybių būtų labai na] American vedamajame, 
patenkinami". - . x. 4 ..

Sovietuose valdžia laikėsi “ m J
santūriai. Tassas paskelbė pa- “ Rus1'’ Ridinu savo garny 
reiškimo santrauką. Valstybės 1,08 Sovietam 25
departamentas vadino ją ten- Proc’ 
dencinga. Kiti Sovietų laikraš
čiai ir radijas laikėsi Tasso.

Sovietų piliečiai buvo nuste
binti; labiausiai jiem rodės nau
jas ir nepatikimas prezidento 
pareiškimas, kad Vokietija ne- 
grasina karu ir kad ji teturi rinėm priemonėm veikti, o ne 
9 divizijas. kalbom.

trijos užsienių reikalų minis- drausti bandymus be jokios 
terį į Maskvą. Pramatomi rei
kalavimai, kad Austrija nesidė- 
tų į Europos ūkinę bendruome
nę ir kad ūkinius mainus vyk
dytų su rytų Vokietija tiek ___  _______ ___  _____*
pat, kaip ir su vakarų Vokie- rangą ir didesnę algą. N. £

Times nepatenkintas Bowles iš
ėmimu iš buvusių pareigų.

kontrolės. Amerika atmetė.
— Chester Bosries paskirtas 

prezidento specialiu patarėju 
Azijos, Afrikos ir lotynų Ame
rikos reikalam. Gavo didesnį

ŽAIDIMO LENTOJE EME STUMDYTI
Sovietai pirmieji pradėjo 

vaikščioti Šnipų figūrom: paskel 
bė teismą Amerikos šnipam da
nam, paskui vokiečiam. Vaka
rų partneris atsakė, pastumda- pinėjimo centrinės įstaigos ame- 
mas taip pat žaidimo lentoje rikinio skyriaus vedėjas Gue- 
šnipus. ther Maennef, 30 metų. Jis in-

Vokietijos vidaus reikalų mi
nisterija paskelbė lapkričio 28, 
kad

atbėgo iš Sovietų zonos šni-

SovietŲ agentas ir amerikiete

ma primesti komunistinės sis
temos — leistų pasaulio žmo
nėm gyventi, kaip jie nori, san-

Ta garbė teko šimpanzei 
Enos, penkerių su puse metų, 
“imigrantei” iš pietų Afrikos. 
Lapkričio 29 iš Cape Canave- 
ral buvo paleista Atlas raketa 
su šimpanze Enos. šimpanzė ra
ketos smaigaliu apkeliavo že
mę du kartu ir laimingai pa
rašiutu nusileido į Atlantą 250 
mylių į pietus nuo Bermudų, 
kur ir buvo numatyta.

Tenkinos dviem ratais apie 
žemę, nors buvo numatyti trys. 
Buvo pastebėti kliuviniai kap
sulės aparatuose, kurie valdė 
kryptį, o taip pat reguliavo vi
duje temperatūrą.

Enos skrido 99—146 mylių 
aukštyje, 17,500 mylių greitu
mu; padarė viso 50,000 mylių. 
Vienas ratas apie žemę truko 
88.5 minutes. Leidžiantis per 
atmosferą, aparato viršus įkai
to iki 2,000 laipsnių. Didžiau
sio greičio metu Enos pulsas 
pakilo iki 150, normalus 90. 
Tačiau visą kelionę pakėlė ge
rai.

Ar dabar jau eilė žmogui, ar 
dar keliaus bezdžionikė, neaiš- 

Maennel informavo, kad šni- ku. Vargiai bus paleistas dar

ŠNIPŲ FIGŪRAS 
formavo, kad iš rytų Vokietijos 
šnipų tinklas mėginama suor
ganizuoti pačioje Amerikoje. 
Eilė agentų jau suimta.

šiais metais žmogus, nors tech
nikai tvirtina, kad viskas esą 
paruošta. Paskelbta, kad pirma
sis keliaus pulkininkas John H. 
Glenn.

pais ypatingai apstatyta Ame
rikos atstovybė ir konsulatai. 
Viena agentė, vardu Sybille 
VVambach, dirbo Miunchene 
Amerikos aviacijos majoro na
muose. Iš jos buvo gautas pir
miausia pranešimas apie Ame
rikos aviacijos pasiruošimą nu
leisti parašiutininkus Libane 
1958. Wambach šių metų bir
želio mėn. suspėjo dingti į ry
tų Berlyną.

Valstybės departamentas lap- ja sulaikė, iškratė, apkaltino, 
kričio 28 paskelbė, kad kad ji esanti šnipė, nes filme 

vakarų Vekiotijoie sovietų buvo kariniai pastatai. Nuga- 
agentas per meilų ir vedybų beno į sovietų žvalgybos būsti- 
pažadus verbavo amerikietę nę. Ten jai pristatė ir Paul 
šnipinėjimo tarnybai. kuris prisipažino filmą jai įda

vęs. Po kelių valandų apklausi
nėjimo leido Paul ir Eleano- 
rai liktis dviese keliom minu
tėm. Jis pasisakė dabar esąs 
Vakarų šnipinėjimo tarnyboje 
ir atsidūręs labai dideliame pa
vojuje. Kai sovietinis saugumas 
vėl liko su Eleanora, jai buvo 
pareikšta, kad Paul gali būti 
paleistas, jei ji sutiks pavogti 
iš Amerikos atstovybės šifruo
tas politinio turinio telegramas. 
Eleanora sutiko, pasirašė. Ta
da ją palydėjo iki vakarų Ber
lyno. Parvykusi ji viską išpasa
kojo savo vyresnybei

Departamento pranešime kai-

Ta amerikietė, pranešime va
dinama Eleanora, susipažino su 
Paul Amerikos atstovybės klu-

zuotas Amerikos pilietis. Pa-
žiotis virto meile ir žadamom 
vedybom. Bet šių metų pradžio
je Paul turėjo išvykti į vakarų 
Berlyną, ir vieną dieną Eleano
ra gavo iš jo žinią, kad auto 
katastrofoje esąs sužeistas ir 
gulįs ligoninėje rytų Berlyne. 
Eleanora jį aplankė ir grįžo be 
jokių kliūčių. Po savaitės vėl 

" aplankė. Paul įdavė jai filmų

— Laose yra amerikiečių ka
rinių patarėjų apie 300. Jų vir
šininkas gen. Boyle įsakė tiem 
pareigūnam susilaikyti nuo kri
tikos Amerikos politikai Laose. 
Esą atvirai kalbama: reikia ka- .x, —

KIT-A* ££ ritulį. Tik išėjusią ii Urminės
Maomaitij, mouoęa vokiocijojo , * * • ~
•emtara. Mopino pev^mu. rytų vokiečių saugumo polici-

BONNOS POLITIKA
Bonnos vyriausybė lapkričio 

29 paskelbė, kad remia Ameri
kos politiką dėl derybų su 
Maskva ir pasisako už derybas 
tiktai Berlyno klausimu, išjun
giant jį iš Vokietijos ir vidu
rio Europos klausimų. Anksčiau 
Vokietija reikalavo svarstyti vi
sus klausimus drauge.

— Wagnerio rinkimų propa
ganda demokratam atsiėjo dau
giau kaip vienas milijonas. Tai 
brangiausi miesto rinkimai. 
Prezidento rinkimai demokra
tam atsiėję 9 milijonus.

— Prancūzijoje lapkričio 28 
sustojo visas gyvenimas dėl 
streiko — geležinkelių, elekt
ros, gazo tarnautojų. Reikalau
ja algas pakelti 10-12 proc.

bama, kad tas Paul buvo rytų 
agentas, kurio uždavinys buvo 
meilės pasiūla vilioti merginas 
šnipinėjimo uždaviniam.

...— Pietų Korsja pranešė lap
kričio 28, kad ji boikotuos J. 
Tautose Korėjos svarstymą, jei 
dalyvaus komunistinės Korėjos 
atstovai, o juos pakvietė A. 
Stevensono siūlymu. Tik dar ne
aišku. ar jie atvyks.

— Ekhmam bylos spren
dimas bus pradėtas skaityti 
gruodžio 11, baigtas greičiau
sia gruodžio 15.



JEI NEPATINKA MANO PLANAS KAIP JUS IŠKRAUSTYTI, SAKYKITE 
SAVO PLAN4, KAIP JUS PATYS IŠSIKRAUSTYŠITE 

W JAV taktikos šdtepme SggJįJ’g?
je svarstomi aštrėjančiu ais- kare apskritai ir dėl Berlyno speciaKai „ .***£ sudaryta
tringumu. Svarstomi dviem plot- ________ ____________________ . ■■■•fiiį yra Hamakas pavyzdys
mėm: vadinamosios rimtosios 1 ‘ ' J ankelti 0čuL tapte ga& būti

kare apskritai ir dėl Berlyno specialiai

v

tau; svarstomi ir žemojoj plot
mėje, kai tie patys klausimai

politikos ir, svarstant Berlyno

“Sovietai jau užsimojo nau
jai agresijai prieš Skandinavi
ją ir nori atskirti nuo Vaka
rų Norvegiją, Švediją, Daniją 
kartu su Suomija ... O Vaka
rai dėl to tyli. Praėjo keletas 
dienų, kada Maskvos valdžia pa-

šių kalbėtojai. —

Pirmojo tipo svarstymas buvo 
John K. Jessup Life žurnale, 
kurio pagrindinės mintys buvo 
atpasakotos Darbininke. Į Life 
svarstymą tuojau atsiliepė Wak , įėlė ‘kietą ranką prieš Suomi

ją, o visas kitas pasaulis atro
do tai priima be didesnio pro
testo ... Žingsnis po žingsnio 
komunistai bando apsupti šiau
rės Europą ir, spausdami ry
tų Berlyną, provokuoja naujus 
neramumus pietų Azijoje. Be.to 
jie plečia ofenzyvą Pietų Ame- 

priešingos Jas galima sutrauk- rikoje, mėgina įkelti koją Do
ri į tam tikrą dialogą.

Jessup buvo pasisakęs prieš 
“containment” politiką, kuri 
yra iš esmės defenzyvinė ir ku
ri dabar pasakoma žodžiais: 
“kantrybė ir tvirtumas”. Jessup 
buvo pasisakęs prieš tokią po
litiką:

"Tik kantrybė ir tvirtumas... 
nėra pajėgūs sustabdyti šaltą
jį karą, einantį vienos krypties 
keliu". __

Ltppmann nesutinka, kad 
tai tik “vienos krypties kelias” 
— komunizmo naudai. Jis kal
ba, kad __
, tas kelias turi ir antrą kryp
tį Vakarę naudai.

“Didelėse Vakarų pasaulio 
srityse eina renesansas, kokio 
nematė ištisos generacijos. Dar 
trūksta perspektyvos sakyt, kad 
šaltasis karas turi būti laimėtas 
ar pralaimėtas Kuboje, Vietna
me ar kitose šalutinėse kon
flikto scenos vietose ... Mes 
turime visokio pagrindo galvo
ti, kad mes žengiam pirmyn 
(šio konflikto laimėjime). Pui
kiai auginamą Sovietų pramonę 
šachuoja dabar Vakarų Euro
pos pramonė. O žemės ūkyje 
Vakarų pranašumas tokis dide
lis, kad raudonoji Kinija savo 
desperacijoje dėl bado jau pra
dėjo ieškoti pagalbos Vakaruo
se. šita Vakarų bendruomenės 
konsolidacija ir pažanga yra 
teisingas kelias daryti tam, ko 
mes norėtume, kad būtų pada
ryta ir ką Life pavadino ‘komu-

ter Ltppmann (NYKT) tiesiogiai 
Atsiliepė ir D. Lawronco ir R. 
Drummond (NYKT) netiesiogiai 
Life vardo neminėdami, bet 
svarstydami tuos pačius klau
simus ir | juos atsiliepdami nau
ja dienos politine medžiaga.

Nuomonės skirtingos ir net

mininkonų Respublikoje Castro 
tipo revoliucijos keliu. Kada Va 
karai pabus ir pasakys gana?**.

reikalavimą visai rytų Europai.
Ltppmann tai atmeta: “Nega

lima padaryti, kad komunizmas 
trauktųsi rytų Europoje reika
laujant Sovietų Sąjungos besą
lyginės kapituliacijos. Rytų Eu
ropa neužmiršo vokiečių inva
zijos, ir ji reikalinga savo sau
gumui jėgų pusiausvyros tarp 
Rytų ir Vakarų”.

Lawroneo patvirtina, kad tai 
ne vieno Lippmanno nuomonė. 
Esą “yra stiprios ir įtakingos 
grupės vakarų Europoje, kurios 
siūlo appeasementą Sovietam”.

Drummond atmeta tokį ap
peasementą ir prie Berlyno 
klausimo eina su ofenzyvinės 
politikos reikalavimu, pritarda
mas Adenaueriui: “Kancleris 
Adenaueris yra absoliučiai tei
singas siūlydamas, kad kaip są
lyga susipratimui su Sovietais 
būtų Berlyno siena nugriauta. 
Tai reiškia ne tik racionalų rei
kalavimą norint išlaikyti ketu
rių valdžių nekliudomą susisie
kimą tarp dviejų Berlynu. Tai 
reiškia daugiau. Tai reiškia ke
lią," kaip Vakarai gali ir priva
lo pradėti patys išsivaduoti iš 
nuolatinės diplomatinės defen- 
zyvos.

Dėl diplomatinės ofenzyvos 
ir susitelkia aštriausi pasisa
kymai.

Jessup apibūdino vienos va
kariečių grupės taktiką — de
rėtis su Sovietais, daryti jiem 
nuolaidų ir laukti, iki įvykiai 
pasisuks savaime. Šiai grupei 
jis priskyrė ir Lippmanną.

Lawrence kalba, kaip Sovie
tai pasinaudoja tokia Vakarų 
taktika: “Sovietai laikosi įpras-

ir žiūrėti, kaip Vaka
rai reaguos”. __

Drummond remia Jessupo pa
sisakymą už Vakarų iniciaty- 

farah diba. Persijos karaliene vą perimti ofenzyvos taktiką, o

nizmo atsitraukimu’

Jessu-
po nuomonę apie šaltojo karo 
ėjimą viena kryptimi — komu
nizmo naudai — ir kalba

TURTINGI
Abisinijos karaliaus biznis _
Baile Selassie, Abisinijos ka

ralius, laikosi bizniško neutralu
mo tarp Sovietų Rusijos ir Ame
rikos. Iš Sovietų Rusijos gavo 
du milijonus dolerių krašto 
pramonei kelti; už paskolą tu
ri mokėti 2,5 procento. Bet ji
sai tuos pinigus investavo ne 
į krašto pramonę, o į Amerikos 
vertybės popierius, už kuriuos

SKURDŽIAI

PATARNAUJAME DAUGIAU KAIP 100 METŲ

33%
PER METUS

31/2%
PER METUS

(3%% normalaus ir %% specialaus priedo)

gauna 3.75 procento. Jam lie
ka 1.25 procento arba 25,000 
dolerių metam. Tuo uždarbiu 
jisai ir “kelia krašto kultūrą”.

Persijos karalienės neturtas
Farah Diba, Persijos karalie

nė, lankėsi Paryžiuje, kur ji 
anksčiau studijavo, -ir skundėsi, 
kad Persija yra dideliame var
ge, kad jai reikalinga finansi
nė parama, nes kitaip bus dir
va komunizmo agitacijai. įrody
mui, kad Persijai pinigai labai 
reikalingi, karalienė savo vieš
nagės metu buvo pasipuošusi 
karoliais, brilijanto žiedu, dei
mantine apyranke ir dar turėjo 
auksinį rankinuką. Visi papuo
šalai ir žibučiai kainuoja 600, 
000 dolerių.

NORMALUS DIVIDENDAS

NUO PADĖJIMO DIENOS
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefomiokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK 
A MUTUAL BANK 

kur JOsg pinigai tamauja^tik jums!”

Eavtera Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 ▼. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v.

IN BROOKLYN, N. Y.

135 BROADWAY at Bedford Ava 
Antradieniais - Penktadieniais

Pirmadieniais — 
nuo 9 ▼. ryto iki 7 v. vakaro

STagg 2-9979

IN NASSAU COUNTY 
MASSAPEOUA OFFICE: 

HICK8VILLE ROAD and JERUSALEM AVENUE

Monday to Friday 10 A. M. ■ 4 P. M. 
Fridav Evenings 6 - 9 P. M. 

PYramid 9-9100

dant ką nors, o'Kremliui ne
duodant nieko. Tai daroma to
kiu būdu:

Chruščiovas sako, kad mes tu
rime išeiti iš vakarų Berlyno. 
Mum ta idėja nepatinka. Mes 
sakome ne arba mes nieko ne
sakome. Tada Chruščiovas sako 
iš tikrųjų: Aš noriu būti nuo
saikus. Jei jum nepatinka ma
no pasiūlymas, kaip jus iš
kraustyti iš Berlyno, duokite 
savo pasiūlymą, kaip jūs išsi- 
kraustysite iš Berlyno”.

“Pažymėtina, visai nesvarsto
mas klausimas, kad Sovietai ką 
duotų. Mes nesiūlome Sovie
tam išsikraustyti iš rytų Ber
lyno. Mes nieko nesiūlome, kad 
Sovietai atsisakytų nuo kontro
lės rytų Vokietijoje, kaip mes 
atsisakėme nuo kontrolės vaka
rų Vokietijoje ... Mes pasilie
kame defenzyvoje, nes mes su
silaikome nuo kėlimo dalykų, 
kurie stipriai paspausti, galėtų 
komunistus nustumti į defen- 
zyvą. Dr. Adenaueris teisingai 
reikalavo, kad jei prieš prade
dant derybas dėl Berlyno yra 
kokia sąlyga sėkmingam suta
rimui, tai ‘Chruščiovo siena’ tu
ri būti nugriauta. Ir valstybės 
sekretorius Rusk su tuo suti
ko ... Tai pradžia diplomati
nei ofenzyvai. Teisinga pradžia, 
nors ta pradžia dar labai kuk
li ...

“Kai kurie baimingi žmonės 
Vakaruose sakys: “Kas gero iš 
pasiūlymo, kad komunistai pa
darytų ką nors iš savo pusės 
Rytų - Vakartį įtampai atleisti, 
kada mes žinome, jog jie at
sakys ‘negalima’ arba ‘niet’. Tai 
pareiškimas žmonių, kurie nori 
mus laikyti defenzyvoje. Kodėl

turime priimti, kad tai, ką jie 
turi, yra jų, o. tai, ką mes turi
me, gali būti derama?”.----------- r ....

Ar žinai, kad...
Daugiausia našliu yra Sovie- 
ty Sąjungoj*
Pagal sovietines statistikas 

vyrų ir moterų iki 30 metų 
amžiaus skaičius yra maždaug 
normalus. Vyresnio amžiaus mo
terų yra 20 milijonų daugiau 
nei vyrų. Daugiausia tai vis 
našlės (kurių vyrai žuvo kare 
ar kacetuose).

Per paskutinius 20 metų 
miestuose gyventojų skaičius 
padidėjo 40 milijonų, žemės 
ūkyje sumažėjo 21 milijonu.. 
Rusijoje turimų teritorijų 47 
proc. yra nuolatinio šalčio te
ritorijos, kurių podirvis niekad 
neatšyla, 14 proc. yra dykumos. 
Gyventojų tirštumas 24 žmonės 
kv. myliai.

Kreipiasi į gerą 
širdį

je.
Milijonus našlaičių, benamių, 

senelių ir kitaip į vargą pate
kusių yra sušelpęs geraširdis
amerikietis. Nemažas skaičius

LIETUVIAI dalyvavo tarptautinėje parodoje Chicagoje lapkričio mčn. CMcagos miesto majorą R. Oaley 
vaišina A. Petrulytė. Prie stalo: R. Žukauskaitė, R. Danilevičiūtė, V. Strimaitytė ir V. Grėbliūnas. Nuotr.
V. Noreikos.

RŪPESČIAI, KURIUOS KELIAME VIEŠUMON
Švietėjai kalba apie lietuviš
ką gimnaziją ir bendrabutį 
T. Žiburiuose lapkričio 16 A.

R. svarsto lietuviškos gimnazi
jos klausimą Amerikoje, nors 
lietuviškų gimnazijų iš viso 
laisvajame pasaulyje turime jau 
keturias: Marijos — Chicagoje, 
šv. Antano — Kennebunkpor- 
te, Vasario 16 — Vokietijoje, 
Saleziečių — Italijoje. Kad pa
tenkintų lietuviškus reikalus 
ir patrauktų pakankamai moki
nių, autorius mano, gimnazijos 
dėstomoji kalba turėtų būti an
glų su sustiprinta lituanistika, 
mokytojai — nuoširdūs lietu
viai patriotai, gerai kalbą ang
liškai, gimnazija turėtų būti miš 
ri — berniukų ir mergaičių, 
jos geografinė vieta — trikam
pis tarp Chicagos, Toronto ir 
New Yorko. Tokios gimnazijos 
steigimas pareikalautų mažiau
sia 200,000 dol., o metinis jos 
išlaikymas po 50,000. Dabarti
nėm sąlygom tai nepakeliama 
suma. Tad' gimnažijĄs vietoj 
autorius siūlo “lietuvišką ben
drabutį” ((Vienas tokis bendra
butis mergaitėm sėkmingai vei
kia Putname. Red.).

Aktoriai apie lietuviškas 
plokšteles
Dirvoje lapkričio 22 paskelb

tas pasikalbėjimas su aktore 
Birute Pukelevičiūte.

“Jūs esate iniciatorė iki šiol 
retų lietuviškų plokštelių suau
gusiom ir net vaikams ... O 
kaip mūsų visuomenė tai ver
tina, ar rodo susidomėjimo?”. 
“Lietuviško žodžio plokšteles 
pradėjome leisti didelės neži
nios migloj; atrodė, kad šis 
naujas sumanymas lengvai gali 
tapti visos grupės finansine sa
vižudybe. Su kokiu atsargumu 
žengėme pirmuosius žingsnius, 
gali paliudyti mūsų ‘tiražai’: 
*Baltaragk>. malūno’ pradžioje 
išleidome tiktai 125 egzemplio
rius.

“Nors per dvejetą metų žo-

SPAUDA

plokštelių pagaminimo kaštai... 
Tačiau iš kitos pusės susido
mėjimas mūsų darbais buvo iš 
tiesų nelaukta staigmena. Ta 
prasme savo tarpe buvom kirtę 
net lažybas, kurias (dideliam 
laimėjusių ir pralaimėjusių 
džiaugsmui) per kelis mėnesius 
pesimistai neabejotinai buvo 
pralošę ... Jeigu mums pavyk
tų tiražus padvigubinti, ratai 
galėtų nesustabdomai riedėti, 
užplanuojant panašius leidinius 
bent keliem metam į priekį ... 
Tačiau auksą ir sidabrą palikę 
nuošaly, džiaugiamės neįkaino
jama moraline satisfakcija, ku
rią jau dabar mums atnešė vi
sos trys plokštelės. Ypač mus 
džiugina atgarsiai iš tolimų lie
tuviškų nausėdijų ... Dar di
desnis džiaugsmas yra laiškai 
iš Lietuvos”.

Socialistai apie savo rūpestį sius frontininkus ir tautinin- 
Keleivis lapkričio 15, apra- kus, sąmokslaujančius sunaikin- 

šydamas L. Darbininkų Draugi- ti Altą”,

jos suvažiavimą, St. Michelso- 
no kalbą dėl ateities rūpesčių 
taip pristatė: “Jis atkreipė dė
mesį, kad mums gresia ne tik 
raudonoji reakcija — komunis
tai, bet ir juodoji — klerika
lizmas; kad jei Lietuva laisvę 
atgaus, tai šio krašto klierika- 
lai visomis išgalėmis rems kle
rikalizmą Lietuvoje, todėl LDD 
turi budėti ir veikti, kad at- 
žagareiviškos jėgos neįsigalėtų”

(Buvęs Darbo redaktorius J. 
Kiznis jau “veikia”, nuėjęs į 
komunistinę Laisvę).

Naujienos lapkričio 20, 21 
ir kt. tebekartoja argumentus 
prieš Lipscombo - Kuchelio re
zoliuciją, apgailestavimus, kad 
ignoruojamas Vilkas ir politi
nės vienybės nėra, kaltinimus 
bendruomenės vadovams, kad 
jie “turi tikslą paslėpti į Ben
druomenės vadovybę sulindu-

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4.50) $3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ........... 5.00
Christmas Carols, sol. L. Juodis (angį.), mažo formato PI. 1-00
Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. Štokas; 2 plokštelės 8.00
Lietuviškos dainos ir tokiai, MonitOr Co. 16 dainų ir šokių 4.50
Lietuviškos dainos, Bostono liet, mišraus choro 17 dainų .... 4.50
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzikos...........  6.00
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 7,00 
Liet, 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 amam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $7.50) 6.50
Milžino paunksrhė, 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 tokių muzika (stereo $7.00) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) —------
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas —............. ............
Tautinių tokių rinkinys (14 tokių) .. ..... .......... ......... ..............
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka---------
Lithuanian, 2-speed record course —----------------------- --------

Plokštelių albumai gaunami: 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

910 WiBoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y.

6.00 
12.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3X0

— Amerikos raketos pirmai dinės plokštelės pamažu ėmė 
kelionei apie žemę parinkti 
Alan Shepard, John H. Glan ir 
Maldolm Scott Carpenter. Vie
nas iš jų keliaus Mercury ra
keta ateinančių metų pradžio-

įsipilietinti, tačiau ir šiandien 
jų ‘laidos’ miniatiūriškos, o 
mes ligi šiolei savo sąskaitose 
neperšokame iš raudonųjų skai
čių į juoduosius. Aišku, kal
čiausi yra nepaprastai aukšti

valstybėje, veikia švč. Jėzaus 
Kraujo seselių vedama misijų 

' stotis, kuriai reikalinga pasta-

amerikiečių misijonierių kunigų 
bei'seselių dirba misijų darbą 
pagoniškuose kraštuose.

Rytų Afrikoje, Tanganyikos

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

TeL AL 4-8319

poro, Tangonyika, East Africa. 
Seselės ir jų kapelionas bus la-

tinasi Kalėdų metas, perkame

bent vieną doleri misijų reika
lams ir pasiųskime jį adresu:

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai —- Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
ir tvaikams, moterų eilutėms, aukneMma bei tvarkams.

K & K FABRICS
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Kilpa yra, bet nėra kam patraukti
Sovietų Rusijos tvarka ir po

litika yra grindžiama didžiuoju 
melu. Taip buvo nuo bolševikų 
revoliucijos pradžios ir taip lie
ka dabar.

“Mes išgyvename baisaus me
lo laikus” — pastebėjo gen. 
De Gaulle, Prancūzijos prezi
dentas, prieš metus laiko at
remdamas Maskvos kaltinimus, 
kad Prancūzija tebesilaiko ko- 
lonialinės politikos. Buvo nuro
dyta, kiek žmonių ir kraštų yra 
gavę laisvę tiktai po praėjusio 
karo, tų kraštų, kuriuos kitados 
valdė Prancūzija bei kitos di
džiosios bei mažosios Vakarų 
pasaulio valstybės.

Jau nebe nuo šiandien vaka
riečiai atsisako kolonialinės po
litikos, o Sovietų Rusija tą po
litiką vykdo visu Įnirtimu. Čia 
ji elgiasi kaip vagis, pagrobęs 
iš krautuvės brangų daiktą ir 
išbėgęs gatvėn šaukia vydama
sis kitą: “Laikykite vagį, laiky
kite vagį!”. Taip riktelėjo Niki
ta Chruščiovas pernai, iškėlęs 
batą Jungtinėse Tautose. Bet 
kas tuo būdu šaukia, pats save 
išduoda.
Kai š. m. lapkričio 27 Sovie
tai vėl išsižiojo kalbėti apie ki
tų kolonializmą ir siūlė jį pa
naikinti iki 1962 metų pabaigos, 
JAV ambasadorius Adlai Ste
vensonas aštriai puolė bolševi
kų suktumą ir melą:

vincijomis, Besarabija ir Buko
vina, nepriklausomomis valsty
bėmis — Estija, Latvija ir Lie
tuva, Karaliaučiaus sritimi, Če
koslovakijos dalimi, pietų Sa
chalinu, Kurilų salomis ir Tann 
Tuwa. Po antrojo pasaulinio ka
ro ištisos valstybės ir tautos bu
vo pajungtos už geležinės už
dangos. Tai buvo padaryta su 
Lenkija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija, Albanija, o paskui 
perversmu Čekoslovakijoje.

"Pasaulio tautos, — kalbėjo 
toliau Adlai Stevensonas, — 
gali užmiršti keturis pagrindi
nius faktus tiktai savo pačių 
grėsmei:

1. Sovietinis blokas yra di
džiausia kolonialinė imperija, 
kokia kada nors pasaulyje yra 
buvus.

2. Komunistų imperija yra 
vienintelė imperialistinė siste
ma. kuri savo kolonializmo ne
likviduoja. kai kiti patys tai 
daro; priešingai, stengiasi dar 
praplėsti visomis kryptimis.

3. Sovietinė kolonialinė sis
tema yra viena iš žiauriausių 
ir pavergiančių.

4. Pagaliau, Sovietinė imperi
ja yra vienintelė modernių lai
kų imperija, kurioje jokiam pa
vergtam žmogui nebuvo nieka
da pasiūlyta pasirinkimo, lie
čiančio jo ateiti ir paskyrimą”.

Dr. A. Trimakas, Vliko pir
mininkas, savo metiniafne pra
nešime Vliko sesijoje lapkričio 
25 New Yorke, palietė tarptau
tinę politiką, dabartinę lietu- 
vos padėtį ir Vliko dirbamą 
darbą.

Tarptautinėje politikoje pasi
gendama Vakarų didžiųjų vals
tybių nusistatymo į politinę 
programą įtraukti pavergtųjų 
tautų vadavimo reikalą. “Pa
vergtųjų byla dažnai panaudo
jama kaip priemonė Vakarų po
litikos tezėms paremti, o ne pa
vergtųjų .tautų laisvei ginti ... 
Pasitaiko balsų, kurie siūlo už
miršti pavergtiesiems duotus 
įsipareigojimus, pripažinti jų 
dabartinį statusą, nekelti jų 
laisvės bylos nei reikalauti, kad 
jiems būtų gražinta jų turėta 
laisvo apsisprendimo teisė ... 
Tie, kurie siūlo laikytis perdė
to atsargumo santykiuose su So
vietais. tuo pačiu silpnina pasi
tikėjimą Vakarų ryžtu ... Rei
kia tačiau tikėtis, kad anksčiau 
ar vėliau bus atsisakyta grynai 
defenzyvinės politikos ir imta
si veržlesnių bei drąsesnių žy
gių ... Winstonas Churchillis 
savo metu yra įspėjęs: ‘Jei ne
kovosime. kada galima laimėti 
be kraujo praliejimo ir kada lai
mėjimas užtikrintas, sulauksime 

1 laikų, kada turėsime kovoti 
daug sunkesnėmis sąlygomis su 
labai maža viltimi išlikti ir lai
mėti; dar blogiau, kad gali tek-

Vliko pirmininko dr. A. Trimako pranešimas

kovoti beviltiškomis sąlygo-

turai ir knygoms primesti ... 
į ideologinę kovą su komuniz
mu, į jaunimo problemas ir ki-

"Bolševilcų dekliaracijoje kal
bama apie tautų apsisprendimo 
teisę ir net pasitraukimo teisę 
iš Sovietų Sąjungos, tačiau Ru-

ti 
mis, kadangi geriau yra žūti, 
negu gyventi vergais” ’.

GYVENIMAS VERGIJOJE
Pavergtieji, priversti gyventi 

nelaisvėje, vis tiek nenustoja 
vilties susilaukti laisvės. Dėl to 
“Maskvos tarnai ir agentai 
stengiasi kiekviena proga su
niekinti mūsų daromus žygius 
tautai laisvinti ... Kiekvieną 
progą išnaudoja pulti vadina
miem nacionalistiniams — bur
žuaziniams sluoksniams, vei- 
kiantiem užsienyje”. Tačiau so
vietinė agitacija neturi “pasi
sekimo lietuvių tarpe ir nepa
laužia jų noro laisvai gyventi”. 
Griebiamasi dėl to stiprinti ru
sifikaciją. “Atgabentieji rusai 
plačiau reiškiasi viešajame gy
venime. daugiau privežama ru
sų kalba leidinių, spaudos ... 
daugiau girdima rusų dainų ir 
muzikos per Vilniaus radiją ir 
garsiau skelbiama, kad rusų kai 
ba turinti tapti bendrine kal
ba krašte, o pati Lietuva pasi
daryti mišri gyventojų tautybės 
požiūriu ... Vis daugiau lietu
vių viliojama ir verčiama ke
liauti Į Sovietų Sąjungą ir ten 
apsigyventi... Baigusieji moks
lą beveik kaip taisyklė skiria
mi darbui toli nuo Lietuvos ... 
Neseniai pradėta kelti nauji

šūkiai jaunimui verbuoti dar
bams į Sovietų Sąjungą. Kadan
gi gyvenimo sąlygos krašte nė
ra lengvos, vykstančiųjų atsi
randa. Be to, nevienas, matyda
mas, kad tarptautinė politika 
neaiškėja, ir norėdamas pasilik
ti krašte, bando prisitaikyti prie 
laiko reikalavimų. Religinis per
sekiojimas tolygiai tęsiamas, 
nes bažnyčia ir šeima pasiliko 
lietuvybės tvirtovės”.

GYNIMAS LAISVĖJE
Lietuvos sunki padėtis buvo 

stengiamasi nušviesti kiekvienu 
galimu atveju. “Tai buvo pa
daryta žodžiu ir raštu naujajai 
šio krašto administracijai, svei
kinant prezidentą Kennedy ir 
valstybės sekretorių Dean Rusk. 
Prezidentui vykstant į Paryžių, 
Vieną, Londoną ir nutarus pra
bilti Jungtinėse Tautose, mūsų 
pageidavimai buvo pakartoti. 
Vakarų užsienio reikalų minis- 
terių konferencijos Washingto- 
ne ir Jungtinių Tautų asamb
lėjos atidarymo proga buvo pri
mintas Lietuvos laisvės reika
las ir pabrėžta, kad lietuvių tau 
ta laukia ryžtingesnių žygių jos 
laisvės labui ... Įvairios mūsų 
organizacijos ir atskiri veikėjai 
Įvairi jose kraštuose prašyti 
veikti savo vyriausybes, kad jos 
paremtų Lietuvos bylą ir keltų

sovietinio kolonializmo panaiki 
nimo reikalą ... Mažesnieji 
kraštai pritarė pačiam reikalui 
iš esmės, tačiau su sąlyga, kad 
ne jie, bet didžiosios valstybės 
imtųsi iniciatyvos ... šios tuo 
tarpu vis dar delsia drąsiau 
laisvės reikalu pasireikšti”. 
Nors tie žygiai “mūsų lūkesčių 
nepatenkino ... bet svarbu iš
laikyti Lietuvos bylą gyvą ... 
Jei to nedarytume, mūsų byla 
dabartinėm sąlygom lengvai ga
lėtų būti užmiršta”. Savo reika
lą judiname ir informacija.

ŽODIS IR RAŠTAS
Informaciją raštu atlieka El

tos biuleteniai. “Praturtėjome 
Eltos biuleteniais ispanų kalba 
ir jau sudarytas redakcinis bran 
duolys biuleteniams portugalų 
kalba leisti ... Nusistatyta in
formaciją pagrįsti ne vien žinio
mis apie įvykius, bet ir statis
tine bei dokumentine medžiaga 
ir trumpomis studijomis apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje 
bei ateities perspektyvas. Sei
mo 40 metų sukakties • proga 
buvo išleistas anglų kalba atsi- 
šaukimas 10,000 egz., pasirašy
tas Steigiamojo seimo narių, ir 
plačiai paskleistas. Panašiai bu
vo padaryta su Vliko šiuometi
niu Vasario 16 dienos atsišau
kimu”. Paremtas mūsų akademi 
nio jaunimo leidžiamas “Litua- 
nus” žurnalas. Išleisti paverg
tajame krašte sukurti eilėraš
čiai leidinėliu “Rūda ir Rauda”. 
Pietų Amerikai ispaniškai išleis
tas K. Čibiro leidinėlis apie so
vietinį kolonializmą Lietuvoje.

Informacija žodžiu atliekama 
radijo transliacijomis. Kreipia
mas ypatingas dėmesys į Mask
vos pastangas rusų kalbai, kul-

GAIRES ATEIČIAI
“Gyvenamasis įtampos metas 

išeklia vis naujų nenumatytų 
sunkumų mūsų laisvės kovai. 
Tai reikalauja sustiprinti laisvi
nimo darbą', o svarbiausia:

Suintensyvinti kovą su sovie
tiniu išnaudojimu ir kolonializ
mu Lietuvoje;

Atskleisti visus rusifikacijos 
žygius ir paskatinti tautinę sa
vigarbą kelti savąjį lietuviškąjį 
kultūrinį pranašumą ir savosios 
kalbos meilę, grožį ir reikšmę, 
o taip pat lietuviškos šeimos, 
kaip lietuvybės tvirtovės ir ži
dinio, vaidmenį;

Sustiprinti ideologinę kovą 
su komunizmų visose gyvenimo 
srityse;

Neatlaidžiai reikalauti laisvo 
apsisprendimo teisės Lietuvai 
grąžinimo;

Stipriau įsijungti į laisvojo 
pasaulio žygius prieš sovietinę 
karinę, politinę, ūkinę ir kultū
rinę ofenzyvą;

Įtraukti daugiau jaunesnių jė 
gu į Lietuvos laisvinimo dar
bą, skiriant jiems atsakomingas 
pareigas ir uždavinius;

Skatinti jaunuosius akademi
kus studijuoti politines proble
mas ir tautų bei žmogaus tei
sių restauravimo reikalą;

Sudaryti tyrinėjimų ir doku
mentacijos centrą, kuris ruoš
tų Eltos biuleteniams ir radijo 
programoms medžiagą;

Padaryti Eltos biuletenius is
panų kalba mėnesiniais leidi
niais;

Suintensyvinti Lietuvos rei
kalų kėlimą per svetimųjų spau 
dą, radijo, organizacijas ir pa
skirus veikėjus.

BENDRUOMENĖS SVEIKINIMAS
Faktai akivaizdžiai aiškūs, žo

džiai teisingi. Džiaugiamės, kad 
jie atvirai ir tvirtai pasakyti 
viso pasaulio akivaizdoje. Bet 

sija 1920 sunaikino Azerbeidža- sovietinio kolonializmo paverg- 
ną, Chivą, Bocharą, Armėniją, tom tautom laisvo pasirinkimo 

nebuvo ligi šiol ir nebus, kol 
žodžiai ims virsti veiksmų. O 
kad veiksmo prisibijoma aišku 
iš Jungtinių Tautų nutarimo 
dar nesiimti kolonializmo naikiu 
ti ligi 1962 metų pabaigos. Siū
lė Sovietai, kaip virvę sau ant 
kaklo, bet nėra dar kam jos -r - «... . ,. x . , , -' . . x „ „ . x. x .. x., J TARPTAUTINĖJE parodoje Chicagoie lietuvius aplanke Chicagos miesto majoras R. Daley. Nuotr. V. Ne
patraukti. reikos. .

1921 — Gruziją ir 1923 — Uk
rainą ... Būdinga, kaip Sovie
tai griebėsi pasinaudoti antrojo 
pasauL karo suirute, kad pra
tęstų savo kolonialinio pavergi
mo vyksmą kaimynų sąskaita. 
Sovietų teritorija buvo padidin
ta Karelija ir kitomis Suomijos 
dalimis, rytinėmis Lenkijos pro-

f PAULIUS JURKUS

Liepojos žiburiai

Išsivedė. Daug jis . pats neži
nojo. bet visur vedė, lyg čia bū
tų daugybę kartų lankęsis, lyg 
būtų su jūrininkais draugavęs.

— Antanėli, matau čia gera 
tau. O man labai nepatinka 
mieste. Sakyk, ar tu grįši į mū
sų kaimą?

— Bet kaip grįšiu? Namie 
vietos maža.

— Kitur surastum kampą.
— Aš noriu užsidirbti. Dar-

kur nėra tarnybos, kur pini
gą lengviau uždirbi.

Jis nieko nesakė draugam. 
Tik naktį tyliai apsiverkė, į 
darbą anksti išskubėjo. Ir da
bar dirbo kaip niekada. Nieko 
nematė be savo vėliavėlės, ži
binto, kūjų.

Susirado ir kambarį, ir ap
sirengė, laikrodį įsitaisė, gerą 
skustuvą. Parvažiavo namo. 
Taip, važiuotas. Traukiniu ne
mokamai iki artimiausios sto
telės, o iš ten pasisamdė vė- anksčiau gyveno, pas tą pačią 
žiką.

— Taigi, Antanas lyg koks 
ponas! Gal tu mum pasuktum 
pinigo, matai, pasišiaušė trobos 
stogas, — tarė vyriausias bro
lis.

Ir kaip neduos Antanas. Da
vė ir vėl išskubėjo į Liepoją. 
Neaplankė net Tekliutės. Net 
nieko nesiklausė, kaip ji gyve-

(3) -Manė, kad štai namiškiai jį
Dabar jis į darbą atėjo net va- džiaugdamiesi pasitiks ir sodins
landą anksčiau ir visų klausė, prie vaišių stalo. Tiek ilgai ne- ,bas man sekasi, visi mane myli.

Tekliutė nutilo ir nusisuko 
į šalį. Prašė eiti tolyn ir nu
vesti į užeigą, kur ji sustojus.

— Antanėli, atvykau atsisvei
kinti.

— Aš tuo džiaugiuos, nieka
da neužmiršiu. Tu mane su
pranti, tarnyba.

— Suprantu ir matau. Bet 
aš laukti nebegaliu. Man pasi
piršo ūkininkaitis. Išteku. Mes na. Po metų vėl atkilo į tėviš-

visur bėgiojo. Nė nepastebėjo, simatė. Taip, sodino ir vaišino 
kaip praėjo mėnuo. Tų žadėtų ir tuoj paklausė, kada išeisi, 
pinigų irgi maža. Už viską rei- Namuose vietos visiem maža, 
kia sumokėti mieste — už duo- ji, Tekliutė ta geroji, apsi- 
nos riekelę, už pieno stiklą, už verkė ir priekaištavo, kodėl 

taip ilgai nesulaukė. Antanas 
rodė savo tris rublius, ir kal
bėjo: dar palauk, aš surasiu 
mieste kambarį, mes vesime.

— Aš miesto bijau.
— Pamatysi, ten bus gera.

suolą, kur tu guli per naktį.
Niekas nežinojo, kaip jam 

apkarto miestas. Užsiklojęs ap
siaustu, naktį verkė. Vyras jau 
buvo, o verkė, Taip išsiilgo na
mų. anos mergelės. Bet kaip 
grįžti, kad neturi dar pinigo, 
neturi čia savo kampo, pas sve
timus guli ant suolo ir už jį

— Tegu Dievas tau padeda, 
— pasakė jis atsisveikindamas, 
ir kelyje nurijo ašaras ir kar
tumą.

Grįžęs Liepojon, sutiko mer
gaitę, lietuvaitę. Nedrąsiai ją 
lankė, pustės! drabužius, valė 
batus, net užeigon nusivedė ir 
pripasakojo apie savo namus, 
pasigirdamas nupasakojo.

Atrodė viskas gerai teka, ir 
jis galės pasipiršti. Bet vieną 
dieną jo draugas, pas kurį

merginą užsuko ir nusivedė. Ir 
kaip nenusiyes, kad jis ir drą
sesnis, ir tvirtesnis, ir pinigo 
daugiau turėjo. Pinigas, lyg jū
rų bangos, plauna ir kiečiausius 
akmenis ir juos nusineša. O 
ką jis nuplaus su keliais rub
liais?

Na, palaukit, ateis ir mano 
laimė. Ateis! Tuo metu perkū
nas įtrenkė į tėviškės tvartus.

Dr. J. Songailos, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmini n- ' 
ko žodis Vliko sesijoje New 
Yorke lapkričio 25.

Jaučiu garbę pakviestas daly
vauti šioje Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto metinėje 
sesijoje. Tikiu, kad šis kvieti
mas nėra atsitiktinis ir turiu 
viltį, kad žengiame Į vieningo 
lietuviškų darbo barą.

Ne kas kitas, kaip Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas iškėlė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės idėją ir Lie
tuvių Chartos formoje nustatė 
jos principus, pagal kuriuos Lie
tuvių Bendruom. tampa tokio 
pat pobūdžio santalka, kaip ir 
tauta. Ji yra mūsų -tautinės va
lios ir tautinės sąmonės išraiš
ka organizacine forma. Lietu
vių Bendruomenė yra sukurta 
kovai už Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą savo krašte ir 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. 
Ji yra sukurta visam laikui, o 
ne tik laikinam susitelkimui sa
vo tarpe.

Lietuvių Bendruomenė telkia 
visų politinių srovių bei idėjų

kėjo atsisveikinti su tarnyba, 
su Liepoja.

lietuvius, tačiau savo dvasia ji 
išlieka aukščiau visų organiza
cijų bei politinių srovių. Ji yra 
bendro darbo dirva, o ne are
na srovėms rungtyniauti.

“Kaip tauta, taip ir tautinė 
Lietuvių Bendruomenė jungia 
savo narius visu gyvenimo plo
tu, o ne kuriuo atskiru tikslu. 
Taigi ir jos veikla principiškai 
yra nukreipta į visus uždavi
nius, kurie lietuviškai išeivijai 
ir savo žemėje pasilikusiai pa
vergtai lietuvių tautai turi gy
vybinės reikšmės” (Dr. J. Gir
nius “Tauta ir tautinė ištikimy
bė”). • •

Neretai dar vis girdime nuo
monių, kad Lietuvių Bendruo
menė yra skirta tik paskirai 
kultūrinei sričiai, o kitais vi
sais lietuviškais reikalais esą tu
rėtų būti palikta rūpintis ki
tiems, atseit stovintiems už Lie
tuvos Bendruom. Tokių nuo
monių autoriai, matomai, visai 
nesupranta Lietuvių Bendruo
menės esmės, ir yra pernelyg 
atsilikę nuo realios gyvenimo 
eigos.

Tautos likimas yra sprendžia
mas ne tik krašte, bet visur, 
kur tik yra jos vaikų. Tauta 
lygiai visus įpareigoja ir nie
kas negali nuo jos atkristi, jos 
neišduodamas. “Palikti kraštą, 
dar nereiškia palikti tautą, nes 
tautai priklausome savo buiti-

— Tik greit sugrįšk. su j0 tėvais atvažiavome čia ir kę, paliko pinigo ant stalo. Ap- Sudegino. Antanėlis pravėrė pi-
O grįžti buvo sunku Anta- sustojome. Kai būsi kada savo lankė ir Tekliutę. Ugi, ji nebe niginę, padėjo statyti. Vyriau-

nui. Jis taip bijojo netekti dar- tėviškėj^ aplankyk ir mūsų ta. Su vaikučiu ant rankų. Sody- sias brolis sakė jam: grįžk ir
aplankyk. ba didžiulė, žemės plotas neap- ūkininkauk. Jaunesnis brolis gi

regimas, šeimininkė tų laukų, dantis parodė. Jam kvepėjo že- Kai jis baigė pasakoji, atsi-

Tokie namam nereikalingi. Ir 
tėviškė jau seniai užimta nau
jų bumų, naujų rankų prie nū. o ne vieta, kurioje gyve- 
darbo. Atkilo jis į šiuos kraš
tus, kad visa būtų užmiršta ir 
palikta, nusipirko trobelę ir že
mės skiautę.

dar užmoka. Bet nei jis, nei jo bo, net laisvom dienom dirbo kaimą, i 
mergelė nemokėjo rašyti. Po kitus, kad visiem įtiktų. Vi- . — Tekliute! Ką tu? 
tokių ašaringų naktų jis atsi- šiem lankstėsi ir visur skubėjo. — Sudie, Antanėli. Tu mies- Ir vyras, broleli tu mano, — 
keldavo labai anksti ir išeidavo Jau buvo pavasaris, beveik te tiek daug žinai. Tu moki gy- tokių paieškoti reikia. Tai lai-
į miestą, į krantinę, kur laivai metai, kaip jis triūsė geležim venti, susirasi ir čia mergaitę, mė merginai, lyg nunokęs obuo- pasilikti, galėjo kur kitur kam-
sustoję miega. Atveža jie pre- kelyje, kaip kartą, grįžęs iš dar- Dieve, tau padėk!
kių, turtų atveža, tik ne jam, bo, rado Tekliutę. Kaip ji at-
ne jam.

Už pusės metų, susitaupęs 
kelis rublius, naktį išėjo namo. 
Tarėjo tik vieną dieną laisvą.

važiavo, kaip atėjo į jo pasto
gę. į jo mažą kambarį, kur jis 
su draugu gyveno?

— Eime, Antanėli, parodyk
Reikėjo nakčia nueiti ir nakčia man miestą, uostą parodyk, lai

vus! — kalbėjo ji Švelniaugrįžti.

Ji greit nusisuko ir nuėjo. 
Dingo užeigos duryse. Nuėjo 
ir jis į judrias miesto gatves, 
vienišas ir nereikalingas. Ir 
taip širdį skaudėjo, kad, ro
dos, pultum į vandenis ir iš
plauktum kitur, į kitas žemes,

lys, puolė tiesiai ant tako. Ir 
kaip ji netekės už tokio. Juk 
Antanas net visą gyvenimą 
plukdamas neuždirbtų tiek tur
to. Galvijai subaubė jai galvą, 
laukai pripūtė svaigulių. Ir ko, 
Antanėli, dar žvalgais? Tokie 
čia nereikalingu

mė, jis norėjo įsitverti. Anta- stojo, pasirėmęs lazda, dar pa
nas grįžo į Liepoją. O galėjo

pą susirasti, galėjo vesti.
Dar nevėlu, aš palauksiu. Dar 

pinigėlio susikrausiu.
Susikrovė tik metų skaičių. 

Nepajuto nė pats, kaip jie 
prabėgo bežiūrint tarnybos. Ir 
kodėl jis apkurto? Gal trauki
niai ištraukė, išūžė galvą? Rėk

žvelgė už tolimųjų girių į tą 
pusę, kur Liepojos miestas. Jo
kių žiburių ten nesimatė, bet 
prisiminimai švietė liūdnai ir 
ilgesingai. Jis nuėjo takeliu į 
savo trobelę, žiūrėjau ir aš į 
rudenėjančias tolumas ir gal
vojau: kodėl amžinai šviečia 
miesto žiburiai, kodėl jie užgęs
ta, kai juos iš arti pamatai.

name (dr. J. Gimiūs). Todėl 
kiekvienam lietuviui priklausyti 
savo tautinei bendruomenei ir 
aktyviai įsijungti į jos vedamą 
kovą, yra šventa patriotinė pa
reiga. Kas laikosi šalia Lietu? 
vių Bendruomenės, nusikalsta 
savo tautai.

Lietuvių Bendruomenei vado
vaują organai, tačiau, neturi jo
kių užmačių aktyviai veržtis į 
tas bendro lietuviško darbo sri
tis, kurios jau yra dirbamos 
tam reikalui susitelkusių gru
pių. Tokias grupes Lietuvių. 
Bendruomenė laiko ne savo var-
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Raciiūater, N. Y. Lapkričio ir svečiam buvo surengtos vai- 
26 Lietuvos karai iškilminga
me minėjime kalbėjo buv. <np-

gė dabartinę JAV užsienio po
litiką ir pavergtų kraštų lais-

šės. Prisiminimus iš pirmųjų sa
vanorių dienų papasakojo sav. 
Antanas Skruzdys, sav. Pet
ras Druseikis, pulk. Pranas Sa- 
ladžiuš ir kt Br. Velminskas, 
prisiminęs 191Xm. Rygoje pir
mą# liet karių koncertą, ku
riame pulk Liormanas dainavo 
“Karvelėlio” solo partiją, pa-

EGL£ prie George ežero New Yorko valstybėje. Nuotr. V. Maželio.

LIETUVIAI VAKARŲ EUROPOJE

nuomone, Europa greičiau pa
rodysianti bolševikam savo nu
garkaulį, negu JAV. Dėl to lie- kvietė prisiminimui padainuoti, 
tuviams^ gyvenantiem laisvuose 
kraštuose, reiktų jau dabar vi
są laisvinimo darbą atitinkamai 
perorganizuoti.

Meninę dalį išpildė vietos 
bendruomenės choras, rašytojas 
Jurgis Jankus ir artistė J. Žmui- 
dzinienė. Jurgis Jankus iš nau
jai rašomo romano “Pušis” per
skaitė trumpą ištrauką, prime
nančią savanorių organizavimo-, 
si istoriją. Bendruomenės cho
ras, vad. Jono Adomaičio, pa
giedojo maldą už žuvusius ka
rius (Vanagaičio) ir kelias ki
tas dainas. J. žmuidzinienė su 
giliu įsijautimu papasakojo Jo
no Biliūno “Liūdną pasaką”, 
pasaką, primenančią carų lai
kus, bet ir šiandieninėje Lie
tuvoje priespauda nieku nesi
skiria nuo anų liūdnųjų laikų.

Lietuvos karių minėjimas bu
vo pradėtas 11 vai. mišiomis 
už žuvusius Lietuvos karius ir 
partizanus. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė marijonas kun. 
P. Cinikas.

Iškilmingas 
pradėtas JAV 
nais, kuriuos
ruomenės choras. Minėjimui va
dovavo Vyt. Žmuidzinas. Rengė 
vietos lietuvių karių veteranų 
Ramovės skyrius.

Po minėjimo žemutinėje pa
rapijos salėje Ramovės nariam

Ltatoviy spaudos kiosko jau 
yra gautos šios knygos: B. Braz
džionio Vidudienio Sodai, Pr. 
Naujokaičio romanas Rūžę til
tai, B. Armonienės Leave Your 
Tears in Moscow, Stepo Zobars- 
ko The Makers of Gods, St. 
Zobarsko Bobby Wishingmore, 
iliustracijos dail. Korsakaitės ir

kt. Taip pat yra gautos Kalė
dų ir N. Metų sveikinimo atvi
rutės iš Draugo, Tėviškės Žibu
rių ir kt. leidyklų.

Literatūrinėj* popietėje gruo
džio 10 šv. Jurgio par. salėje 
rašytojas Jurgis Jankus ir poetė 
Kazė Bulsienė paskaitys savo 
kūrybos. sb

JAV lietuvių ir organizacijų au-Vakarų Europoje gyveną lie
tuviai yra susiorganizavę pagal komis, prisidedant ir kitų kraš- 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- tų lietuviams, 
nės statutą. Net ir ten, kur lie
tuvių yra nedaug (pvz., Dani
joje, Švedijoje, Šveicarijoje, 
Belgijoje), veikia tų kraštų Lie
tuvių Bendruomenės valdybos, 
šios institucijos padeda lietu
viams Įsijungti į pabaltiečių ar 
pavergtųjų bendras organizaci
jas.

Daugiausia lietuvių gyvena 
V. Vokietijoje ir Anglijoje, čia 
lietuvių veikla yra žymiai gy-

Tiek Vokietijoje, tiek kituo
se kraštuose būtų galima dau
giau nuveikti, bet trūksta in
telektualinių jėgų. Ypač tai jau
čiama Vokietijoje, kur dėl in
telektualinių jėgų trūkumo ne
galima pilnai išvystyti nei ben
dradarbiavimo tarp pabaltiečių, 
nei tarp kitų pavergtų tautų.

Sovietinė propaganda
Vokietijos lietuvių sovietai ir

minėjimas buvo 
ir Lietuvos him- 
sugiedojo bend-

Pulk. Liormanas, nors ir šven- 
čiąs 70 metų sukaktį, vietos 
chorui pritariant, galingai pa
dainavo tą dainą.

N. Metų sutikimą rengia vie
tos bendruomenės valdyba šv. 
Jurgio parapijos salėse. Tik kaž
kodėl šiais metais sugalvojo da
lyvavimą apriboti 7.50 asmeniui 
kai pernai toje pačioje salėje 
visi išsitekdavo už 1.50 asme
nim.

šv. Jurgio parapijos kleb. 
kun. Pranas Valiukevičius ren
giasi statyti lietuvišką kryžių 
prie bažnyčios.

Petro Norkeliūno 65 metų 
sukakties pagerbtuvėsė spalio 2 
dalyvavo apie 300 žmonių. Ren
gė jo draugai ir organizacijos. 
Petras Norkeliūnas, senosios 
kartos lietuvis, jau 28 metai, 
kaip yra šv. Jurgio dr-jos pirmi
ninkas ir Alto — Balfo skyr. 
pirmininkas nuo šių organizaci
jų atsiradimo dienos.

Bendruomenės choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio, gruo 
džio 12 dalyvaus Rochesterio 
miesto rengiamame tautybių ka- 

• lediniame pasirodyme. Dalyvau
ja choras ir liet, tautinių šo
kių grupė, vad. St. Ilgūno.

Antanas Lelevičius (Lelis), dr. 
VI. Lėlio, Antano Lėlio, Vosy- 
lienės ir Sinkienės tėvas, mirė 
sulaukęs 81 metų.

BALTIMORES ŽINIOS

.... . .... dabar neužmiršta. Is Berlynovesne nei kitur. Anglijoje yra . . ...... J. . uždarais vokais siuntinėjamas
paštu “Tėvynės Balsas”. Tačiau 
jis pasisekimo neturi. Per me
tus vos tik vienas kitas ryžta
si grįžti sovietinėn Lietuvon. 
Tuo tarpu iš Lietuvos 1960 m. 
vokiečių repatriacijos keliu į 
Vakarus persikėlė per 2,000 
žmonių.

Laikas nuo laiko lietuviam 
siuntinėjami rotatorium at
spausdinti pamfletai, nukreipti 
prieš Lietuvos laisvinimo veiks
nius ar atskirus asmenis. Pa
sirašomi slapyvardžiais “nepri
klausomieji”, “Lietuvos patrio
tai”. Ypatingos reikšmės šie ra
šiniai neturi.

lietuvių namai, sodyba, Nidos 
knygų klubas, spaustuvė, kur 
leidžiamas “Europos' lietuvis” 
ir spausdinamos knygos.

Vokietijoje beveik visi lietu
viai yra pasitraukusieji iš Lie
tuvos. Dalis jų dėl ligų ir se
natvės negalėjo toliau išemi- 

. gruoti ir liko Vokietijoje. Jais 
visą laiką įvairiais būdais ir 
priemonėmis rūpinasi Baltas, 
daug pagelbsti ir Lietuvos Rau
donasis Kryžius. Bendra tvar
ka mūsų žmonėmis rūpinasi ir 
vokiečių Įstaigos.

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 9, šeštadienį, 7 v.v. 

lietuvių banko patalpose, 202 
North Broad St., įvyks Lietu
vių Bendruomenės Philadelphi- 
jos apylinkės visuotinis meti
nis susirinkimas. Darbotvarkėje 

-bus valdybos ir kontrolės ko
misijos pranešimai ir naujos 
valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai. Philadelphijos lietu
viai prašomi kuo gausiau susi
rinkime dalyvauti.

Sekmadienį, gruodžio 10, 3 
vaL popiet tarptautinio insti
tuto patalpose (naujas adresas 
13th St. ir Spruce St. kampas) 
Įvyks mūsų žymaus dailininko 
ir muziko M. K. Čiurlionio mi
nėjimas. Paskaitą skaitys Alek- 
sis Rannitas. Meninėje dalyje 
pianistė Julija Rajauskaitė - 
šiušienė paskambins Čiurlionio 
ir kitų kūrinius. T.G.

Dideliu Vokietijos lietuvių 
nuopelnu reikia laikyti, kad čia 
buvo įsteigta Vasario 16 gim
nazija. Gimnazija išlaikoma

Didesnės reikšmės neturi ir 
sovietų pastaruoju metu sustip-

Brooklyno Motery Vienybes veikla
Motery Vienybės susirinki- susitikti su savo sūnum, kuris 

mas įvyko lapkričio 21 Arūnų 
namuose. Buvo pakviesti Algir
das Landsbergis ir jo žmona 
papasakoti apie rengiamą lietu
vių poezijos antologiją angliš
kai. Algirdas Landsbergis papa
sakojo trumpai apie autorius ir 
paskaitė lietuviškų eilių, 
žmona, aktorė, paskaitė tas pa
čias eiles, išverstas į anglų kal
bą. M. Vienybės narė Dėmi Jo
naitis. padėjusi išversti poezi
ją. padarė keletą įdomių pasta
bų.

Kelios Moterų Vienybės na
rės užsisakė poezijos antologi
ją, kuri vadinsis “Green Oak, 
Green Linden".

vedė Rasą Arūnaitę ir kuris iš 
Fort Knox, Kentucky, buvo at
vykęs atostogų.

Aleksandra Harrmann, gimus 
Kaune, gyvenanti 34 metus Sao 
Paulo. Brazilijoje, pakviesta
pirmininkės E. Kulber, taip pat

suren-dailininkė, savo parodas 
gusi Įvairiuose Europos ir Ame
rikos miestuose.
rodyti savo kūrybos ir 
kojo apie savo veiklą. Apie ją 
buvo daug rašyta amerikiečių 
spaudoje, buvo nufilmuota te
levizijai. “Life” žurnalas pasi
rašė sutartį įdėti jos kūrinių 
nuotraukų ir jos pasaką. Jos 

Miela pastebėti, kad Jean kūrybos paroda dabar yra Bra- 
Landsbergienė. Amerikoje gi- zilijos namuose, Brazilian Cen- 
musi ir augusi, gražiai kalba ter of N. Y.. 10 RockefeDer 
lietuviškai. Moterų Vienybės na- Plaza (tarp E. 48 ir W. 49), 605 
rėš ją papuošė geltonom ro- kambarys. Paroda atidara kiek-
žėm. vieną dieną nuo 12 v. iki 7 v.

Tą patį
svečiavosi ir daugiau viešnių, džio 3.
Aleksandra Gustaitienė iš Bos- bė. kuri parodą globoja, prašė 
tono buvo atvykusi pas Arūnus pasilikti iki gruodžio 22.

atsinešė pa- 
s ir papasa-

susirinkime v.. Brazilijon turėjo grįžti gruo- 
iau viešnių, džio 3. bet Brazilijos vyriausy-

rintos radijo transliacijos į Va
karus lietuviškomis temomis. 
Transliacijos dabar vedamos iš 
kelių centrų. (Iš J. Glemžos 
pranešimo Vliko sesijoje lapkri
čio 25 New Yorke).

KUN. A PAKALNIŠKIS IR

— DARBININKAS Nekalto 
Prasidėjimo savaitėj* Mate lik 
vieną kartą* gruodžio 6, trečio* 
dienį.

— Anglijos lietuvių vis dau
giau išsikelia į kitus kraštus. 
IŠ Manchesterio lietuvių koloni
jos neseniai emigravo į Austra
liją ir Kanadą 10 lietuvių. Mo
tyvai daugiausia šeimyniniai: 
vyksta pas šeimos narius ar
ba gimines.

— Australijoje leidžiamo ‘Mū
sų Pastogės* savaitraščio re
daktorius Julius Vėteikis pasi
traukė nuo lapkričio 14. Laik
raštį leidžia Australijos Lietu
vių Bendruomenė, kurios vado
vybei ir pačiam laikraščiui ne
seniai daug rimtų priekaištų pa
darė Australijos lietuviai kape
lionai.

— Inž. Kazys Pusnikas* dir
bąs Hastings, Mich., lapkričio 
22 sužeistas automobilio katas
trofoje. Sulaužyta dešinė koja 
Žmonai Adelei sužalotas vei
das. Abu gerokai sutrenkti. Ne
laimė įvyko bevažiuojant į Flo
ridą atostogų. Abu paguldyti 
Winter Haven miestelio ligoni
nėje. Lenkiant sunkvežimį, į 
jų mašiną atsidūrė iš priešin
gos pusės vairuojama mašina.

Dail. J. Norkus, iš Montrea- 
lio, verčiasi bažnyčių dekora
vimu. Montrealyje dekoravo ry
tų apeigų bažnyčią, So. Bridge, 
Mass., rumunų bažnyčiai nupie
šė per 30 paveikslų.

— Sol. Janina Liustikaitė 
yra pakviesta koncertui į Los 
Angeles. Koncertą rengia šv. 
Kazimiero lietuvių parapija ko
vo 4, šv. Kazimiero dieną. Pro
gramą išpildys solistė ir para
pijos choras, vadovaujamas 
kompoz. Br. Budriūno.

— Muz. Anicetui štapeliui, 
gyvenančiam Long Beach, Cal,, 
ateinančių metų sausio 7 su
eina 75 metai amžiaus ir 45 
metai jo muzikinės veiklos.

— Angelė Raulinaitienė su 
sūnum Dariu iš Los Angeles 
išvyko į Australiją lankyti, mo
tinos. Angelė ir jos vyras Alg. 
Raulinaitis anksčiau abudu gy
veno Australijoje. A. Raulinai
tis yra šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos choro pirmininkas.

Klebonas viešai padėkojo už 
aukas parapijos reikalams ir už 
malonų kunigų priėmimą. Kas 
dar negavo kalendorių arba 
plotkelių, jų galima gauti kle
bonijoje.

Kalėdinį vaidinimą rengia šv. 
Alfonso par. mokiniai gruodžio 
10, sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Kiekvienais metais tokią pro
gramą parengia mokyklos mo
kytojos, seserys kazimierietės, 
įdedamos daug rūpestingo dar
bo. Vaikų programa kartu pa
deda visiem pasiruošti Kalėdom

Jau dvidešimt mėty kaip šv. 
Alfonso bažnyčioje per adven
tą renkamos aukos raupsuo
tiem šelpti. To gražaus gailes
tingo darbo iniciatorius yra kle
bonas prel. L. Mendelis. Jis per 
laiškus ir iš sakyklos kviečia 
ne tik lietuvius, bet ir nove- 
nos lankytojus prisidėti auka 
prie šio gražaus gailestingo 
darbo. Advento metu bažnyčios 
prieangyje yra iškabintos nuo
traukos iš raupsuotųjų gyveni
mo. Tai šiurpūs vaizdai. Tie 
žmonės tam tikslui paaukoja 
10,000 dol. Sv. Alfonso bažny
čia gal yra vienintelė, kur 
vento metu surenkama tiek 
kų.
. Vincas Treinys (Trainis), 
nos kartos lietuvis, po sunkios 
operacijos mirė lapkričio 18. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
buvo aukojamos šv. Alfonso baž 
nyčioje lapkričio 21. Palaido
tas Lorraine Park kapinėse. la
ko nuliūdusi žmona Katrė, duk
ra Evelyn ir anūkai

Antanas Mandravitskas (Men- 
tros) mirė šv. Agnietės ligoni
nėje lapkričio 22. Velionis vei- 

ta, kuris numatys reikalingas įvairiose lietuviškose orga
nizacijose, šis mandagus sene
lis visiem teikė gražų pavyzdį 
kaip susipratęs katalikas. Pen
ki kunigai aukojo gedulingas 
mišias už jo vėlę šv. Alfonso 
bažnyčioje lapkričio 27. Palai
dotas New Cathedral kapinėse. 
Liko nuliūdusi žmona Sofija, 
dukros Rita ir Jean, nuliūdęs 
sūnus Bernardas.

~ Jonas Obelinis

Parapijos mokykla, kuriai va- 
dovvauja seserys kazimierietės, 
jau pradėjo rengtis kalėdinei 
programai — vaidinimui, kuris 
šiemet įvyks gruodžio 10 Šv. 
Alfonso salėje.

Altoriaus ir rožančiaus drau
gijos lapkričio 26 dalyvavo 8:30 
vai. mišiose, kurias aukojo jų 
dvasios vadas kun. K. Pugevi- 
čius. Po mišių parapijos salė
je turėjo pusryčius ir susirin
kimą.

Maldos diena (day of recol- 
lection) ruošiama šv. Alfonso 
parapijos sodaliečių. Kiekvie
nais metais jos praleidžia die
ną maldoje. Šiemet toji maldos 
diena bus gruodžio 3, sekma
dienį. Prasidės mišiomis, kurias 
aukos sodaliečių dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Jis vadovaus 
visom pamaldom ir sakys visus 
pamokslus.

Lietuvių svetainės 40 metų 
sukakties minėjimą rengia sve
tainės direktoriai gruodžio 2. 
Vakarienės programą pradės 
kun. A. Dranginis malda. Daly
vauja Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone J. Kajeckas, lietuvių 
geras draugas kongresmanas 
Edward Garmatz ir kiti miesto 
bei valstybės pareigūnai. Vaka
rienės pradžia 7 v. v.

Kalėdojimas, metinis parapie- 
čių lankymas, jau pasibaigė.

ad-
au-

RELIGINIS LIETUVIŲ KONGRESAS
Kunigy Vienybės New Yorko- 

New Jersey provincijos meti
niame susirinkime antradienį, 
lapkričio'28, pas pranciškonus 
Brooklyne, dalyvavo 19 šios 
provincijos kunigų. Metinės niam Kongresui Rengti Komite- 
veiklos pranešimus padarė pro
vincijos pirmininkaš kun. N. 
Pakalnis, sekretorius kun. St. 
Raila ir iždin. kun. J. Pakal
niškis. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad praeitieji metai šios pro
vincijos veikloje buvo vieni iš 
veikliausių. Kartą į mėnesį su
sirinkę kunigai aptardavo ak
tualiuosius pastoracinius bei ka
talikiškosios akcijos reikalus, 
stebėjo ir derino katalikiškų or
ganizacijų veikimą. '

Kunigų Vienybės seimas, pe
reitą vasarą įvykęs Marianapo- 
ly, šios provincijos Kunigų Vie
nybės vadovybei pavedė suor
ganizuoti Religinį Lietuvių Kon
gresą 1964 metais pasaulinės 
parodos metu New Yorke. Su
sirinkimas prašė šios provinci
jos lietuvių parapijų klebonus sirinkimams ir vaišingumą, d.

ir, be to, kun. L. Jankų, kun. 
St. Railą, kun. V. Budrecką, 
kun. V. Dabušį ir vieną iš tė
vų pranciškonų artimiausiu lai
ku susirinkti ir išrinkti Religi-

kongresui rengti komisijas bei 
jų sudėtį.

Kun. L. Jankus pranešė apie 
Balfo rūpesčius, o kun. V. Da- 
bušis apie ALR Katalikų Fede
racijos seimą Detroite spalio 21- 
22. ir padalino susirinkusiems 
brošiūrą apie ALRKF veiklą— 
“Mūsų Darbai”.

Ateinantiems metams KV 
šios provincijos valdyba per
rinkta ta pati — pirmin. kun. 
N. Pakalnis, sekret. kun. St. 
Raila, iždin. kun. J. Pakalniš-

Pirmininkas padėkojo kon- 
fratrams už malonų bendradar
biavimą, o tėvams pranciško
nams už jaukią prieglaudą su-

J. PAUTIENIAUS PARODOS 
NEWARKE IR ELIZABETHE

Dail. Juozo Pautieniaus dar
bų paroda pirmą kartą bus Ne
tvarkė gruodžio 9-10, šv. Jur
gio draugijos salėje (180 New 
York Avė.). Valandos: šeštadie
nį nuo 3 vai. popiet iki 9 vai. 
vak; sekmadienį nuo 12 vai. po
piet iki 5 vai. vak. Elizabethe 
bus gruodžio 16-17 lietuvių lais
vės salėje (269 Second St.). Va
landos tos pačios, kaip Newar- 
ke. Į abi parodas įėjimas ne
mokamas. Parodas ruošia ir vi
sus New Jersey lietuvius at
silankyti kviečia Lietuvos At
siminimų radijo direktorius Jo
kūbas Stukas.

— Stamford, Conn., sėkmin
gai veikia amerikiečių tarpe lie
tuvių komitetas kovoti su ko- _ 
munizmu (American Utuanian 
Committee Against Commu- 
nism). Lapkričio 10 buvo pra
vestas masinis mitingas Geno- 
vese Steak House. Gruodžio 8 
d. 8 vai. vak. toje pačioje vie
toje mitingas kartojamas. Bus 
rodomas filmas “Operatioh 
Abolition”. Filmas dokumentuo
tas, gamintas JAV vyriausybės. 
Rodo komunistų sukurstytas 
studentų riaušes San Francisco 
mieste 1960. Įėjimas laisvas. Vi
si kviečiami ir laukiami.

— Jurgio Grincevičiaus-Rin- 
kevičiaus, sūnaus Juozo ir Ie
vos Adomaitytės, gim. Obšrutų 
kaim. Vilkaviškio aps., iš Lietu
vos išvykusio 1929, gyvenusio 
Urugvajuje (Montevideo) ir Bra
zilijoje (Rio de Janeiro ir Sao 
Paulo), ieško žmona ir duktė 
Stasė. Rašyti: Bronė Prantkele- 
vičienė, Centralinis paštas, 
Abon. P-d 245, Kaunas, Lithu-
ania.

KUN. A. RAČKAUSKAS apžiūri dait. J. Pautieniaus parodą.
Nuotr. V. Maželio.

DETROIT, MICH.
Lietuvių organizacijų centro 

metinis vakaras bus šeštadienį, 
gruodžio 2, 7 v. v. ispanų sa
lėje, West Vernor ir kampas 
25-tos gatvės. Vakaro progra
mą išpildys dramos mėgėjų sam 
būris, vadovaujamas rež. Zuza
nos Mikšienės. Bus suvaidinta 
Ruth Goetz 3 veiksmų “Įpėdi
nė'*. Po vaidinimo bus šokiai 
ir bufetas su užkandžiais ir gė
rimais. Įėjimas 1.50 dol., 1 dol. 
studentams; šokiams 1 dol. Pel
nas sldriamas Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimo 
reikalui. rjv

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

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

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

Ateitininkų Federacija. 
91« WIHoughby Avė.. 
Broeklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintoju*
Kaina — >5.00
Užsisakyk tuojau!



KALĖDŲ FESTIVALYJE
LOS ANGELES/ CALIF.

: Žinios sovietines
Pralonki

Amerikiečiui turistui Maskvo
je vadovas aiškina, kad Sovie
tų Rusija daro didelę pažangą 
ir kai kuriose srityse Ameriką 
jau lenkia. “Bet automobilių 
Maskvoje aš matau žymiai ma
žiau” — pastebi turistas. ‘Tai 
tiesa, bet užtat mes turime dau
giau vietos jiem pastatyti” — 
pasigiria vadovas.
Ąsililco

Partietis Smolenske uždusęs 
įbėga į slaptos milicijos būsti
nę ir skundžiasi: “Man Šian
dien iš namų pavogė papūgą”. 
Enkavedistas atsako: “Ne čia 
pataikei. Mes vagių negaudome. 
Eik Į kriminalinę miliciją”. Par
tietis neužsileidžia: “Aš ne dėl 
vagystės. Papūga yra dar atsi
likusi nuo mūsų pažangos. Ji 
tebekartoja: Valio Stalinas, mū
sų tėvas ir mokytojas. Draugai, 
tai yra papūgos nuomonė, ne 
mano!”.
Pargrįžo

Molotovui grįžus i Maskvą, 
vienas užsienietis žurnalistas 
paklausė, ar jis nesijaučia ne
smagiai vėl atsidūręs rojuje. 
“Niet, — atsakė Molotovas. — 
Tamstai kaip krikščioniui turė
tų būti žinoma, kad i rojų 
grįžtama mirus, o aš. kaip ma
tai, tebesu gyvas”.
Išlaisvino

Pragoję buvo nuverstas ir su
naikintas didžiulis paminklas 
Stalinui. Paminklo papėdėje bu
vo taip pat didžiulis Įra
šas: “Mūsų išlaisvintojui”. Vie
nas iš čekų pasidžiaugė: “Da- 

, bar mes išlaisvinti nuo išlais
vintojo”.
Nuskurdo

Danijoje lankėsi sovietinė 
ekskursija. Vienas pargrįžęs pa- 

? šakojo, kad sostinė Kopenha-
* ga labai nuskurdus, trūksta 
’ žmonėm prekių. Kitas kalbėjo.

kad jis matė krautuvių languos
* se ištisas prekių krūvas. “Tai

Ir šiais metais Los Angeles 
miestas Bamsdall parko galeri
joj gruodžio 8-17 rengia Kalė
dų festivalį, pavadintą “Christ- 
mas from Many Lands”. LB 
apylinkė, pakviesta Los Ange
les miesto meno departamento 
direktoriaus atstovauti vietos 
lietuvių kolonijas, tuojau ėmėsi 
paruošiamųjų darbų. Bus pa
puošta lietuviška Kalėdų eglu
tė. ŠĮ darbą sutiko atlikti E. 
Lembergienė ir N. Lembergai- 
tė - Enck. Eglutės kambarėlį 
Įrengs bei papuoš A. Žaliūnas 
ir D. Vebeliūnaitė. Tautų pasi
rodyme lietuviai dalyvaus gruo
džio 17 d. 3 vai. Programoje 
bus tautinių šokių grupė Žilvi
tis, vadovaujama D. Vebeliūnai- 
tės, ir LB jaunių grupės cho
ras. kurio vadovė yra O. Razi- 
tienė. Savaitgaliais prie Eglutės 
budės ir, reikalui esant, duos 
atitinkamus paaiškinimus tauti
niais rūbais apsirengusios skau
tės. vadovaujant D. Gustaitei.

Tautiniai šokiai televizijoje.
LB apyl. globojama jaunių tau

tinių šokių grupė, vadovauja
ma O. Razutienės, gruodžio 7 
10:15 vai. prieš piet pasirodys 
televizijos programoj (13 kana
le) Living in the West, skirto
je mokyklų mokiniams. Lietu
viai šoks Grandinėlę ir Vainikų 
šokį. Programoje dalyvaus I. 
Bernotaitė, I. Dantaitė. B. Kaz
lauskaitė. E. ir R. Motiejūnai
tės. A. Narkevičiūtė. V. Radve- 
nis. D. Razutytė, V. Rėklaity- 
tė. L. Stančikaitė ir D. Steikū- 
naitė. Daugumas šios grupės da
lyvių yra lituanistinės mokyk
los mokiniai arba iš jos jau iš
ėję.

Naujų Metų sutikimas
N. Metų sutikimo balius, ku

ri rengia LB apylinkė, bus erd-

vioje ukrainiečių kultūros cen 
tro salėje, 4315 Melrose Avė 
Programoje bus muz. P. Armo 
no vadovaujami vyrų ir mote 
rų kvartetai, šokiai nuo 8:3( 
iki 2 vai. Įėjimas, įskaitant va 
karienę, 6 dol. asmeniui: stu 
dentams 4 dol. Pelnas skiria 
mas lietuvių kultūriniam reika 
lam. Bilietų jau iš anksto gali 
ma gauti pas LB apyl. valdy 
bos narius arba Lietuvių Die 
nų leidėją A. Skiriu, tel. NO 4 
2919. \ į

NASSAU—SUFFOLK

Gracious Living for Senior Citizens 
Family Dininsr - Home Cooking

Soacious groupds—overlookinsr Bay 
Catholics weleotne; rates $25 wk. 
and Up..................................PO 7-9754

JAMES GILBERT
Phctooraoher

Speciali ring in. VVeddings and Por- 
trait photoeraphy. Call FO 8-5497 
for appointments. Reasonable rates.

COUNTRY BOARD

PHOTOGRAPHS

RELIGIOUS NOTICE

kas, — ginčijo pirmasis. — Bet 
ar tu matei, kad žmonės prie

. krautuvių stovėtų eilėje’
' Pasigyrė

Lietuvoje “Raudonosios vė
liavos” kolchoze prieš revoliu
cijos šventę buvo soclenktynės. 
Ataskaitos susirinkime viena 
moteris vištininkė pasigyrė, kad 
jos prižiūrimos vištos kasdien 
padeda po kiaušinį. Kita ne
užsileido: ‘Tai niekai Mano
sios deda gatavą kiaušinienę”.

EDUCATION

GET YOUR HIGH SCHOOL 
DIPLOMĄ “EOOIVALENCY”

Prepare during your spare time. 
For Information phone UL 7-4861 

or write to The Director
Academy of American Speech 

51 7th Avė., B’klyn 17. N. Y.

NEWARK, N. J.
Novena Nekalto Prasidėjimo 

šventės belaukiant, švenč. Tre
jybės bažnyčioje pradėta lap
kričio 30, baigsis gruodžio 8. 
Novenos pamaldos būva kas
dien: angliškai 5:15 vai. popiet, 
lietuviškai — 7:30 vai. vak. No
venos pamaldas veda kun. dr.

• Jonas Matusas iš New Yorko.
Gailutė Ošlapaitė, Raimundo 

ir Reginos Ošlapų duktė, pa
krikštyta Padėkos dieną. Krikš
to tėvais buvo Modesta Ple
chavičiūtė ir dr. Julius Šmulkš
tys. Ošlapai augina dar 3 sū
nus.

Kariuomenės šventėje lapkri
čio 19. bažnyčioje buvo pamal
dos už žuvusius karius; salėje 
minėjimo programą išpildė šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadov. Paulinos Tiknienės n 
Onos Skurvydienės.

Gedulingos pamaldos lapkri 
čio 19 atlaikytos už a. a. Mag
daleną Mickevičienę. O. Skur- 
vydienės motiną, mirusią Lietu
voje.

Skautų sukaktys
Spalio 21 skautai akademikai 

minėjo akademinio skautų sąjū
džio 37 metų sukaktį. Iškilmin
gas posėdis Įvyko šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Pirmininka
vo L. Grinius. Veiklos apžvalgą 
davė M. Naujokaitis. Po to bu
vo vaišės ir jaunimo pasilinks
minimas. Lapkričio 11 skautų 
Ramiojo vandenyno rajonas to
se pat patalpose minėjo Lietu
vos skautų sąjungos 43 metų 
ir Los Angeles skautų tuntų 
10 metų veiklos sukaktį. Eilė 
skautų buvo pakelti Į aukštes
nius laipsnius ar apdovanoti 
žymenimis. Skautų rajono va
das V. Pažiūra apžvelgė skau
tų nueitą kelią. Kun. A. Valiuš- 
ka pašventino vėliavą, kurios 
krikštatėviais buvo Radvenienė 
ir M. Naujokaitis. Ta proga bu
vo surengta parodėlė, kurios 
vertingiausi eksponatai buvo G. 
Tamulaičio lietuv. pašto ženk
lai. Įvertinti premijomis ameri
kiečių filatelistų konkursinėje 
parodoje. Minėjimas baigtas 
skautišku laužu ir dainomis. 
Lapkričio 12 šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje buvo pamal
dos už žuvusius skautus parti
zanus ir skautiškos idėjos ug
dytojus.

Kalėdų eglutė
Lituanistinės šeštad. mokyk

los Kalėdų eglutė bus gruodžio 
24 d. 1 vai. šv. Kazimiero pa- (95 ienkų 1,380,000 (45,5) 
rapijos salėje. Bus pastatytas 
Balės Vaivorytės vieno veiks
mo vaizdelis “Skaidrytė”. Daug 
vaikų dalyvaus žvėrelių, snie
guolių. žvaigždučių ir 
rolėse. Gausiai Įpinta 
giesmių. Vaizdelis bus 
tas gyvuoju paveikslu 
vos Dvasia”. Režisuoja 
O. Razutienė.

LOS ANGELES, Cąlif. Kristaus Karaliaus iventčs minėjime sėdi ii k. 
j d.: kan. A. Steponaitis, K. Liaudanskas, inž. J. Motiejūnas, L. Valiukas 
ir v. Kazlas. Nuotr. L. Briedžio.

HOLLYWOOD, CALIF., lapkričio 12 Baltic lietuvių demokratų klubo susi
rinkime iš k. i d.: inž. J. Kiškis, solistė F. Korsakaitė, kandidatas į kon
gresai. John O’Keefe, D. Burokienė, V. Burokas ir S. Scarpitta. Nuotr. 
L. Briedžio.

Gyvenimas kolonizuotoje Lietuvoje
(atkeltais 4 psl.) 

tininkai sendraugiai nagrinės 
nės visuomenės kalba. Kaip at
rodo Rusijoje ir tautinėse te
ritorinėse respublikose gimto
sios kalbos vartojimas, matyti 
iš šių skaičių: rusų yra 114, 
588.000, rusiškai kalba 99,8 pr„ 
ukrainiečių — 36.981.000 (87.6) 
baltarusių 7.829.000 (84,1), lie
tuvių 2.326,000 (97,8), latvių 
1,400.000 (95.1), estų 969.000

žydų. 2.268.000 (20.8). Lietuvo
je Įvestas stipresnis rusinimas,

TO PLACE.
YOUR AD * 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

RESTAURANTS

GRIPSHOLM RESTAURANT 
Ine.

324 EAST 57th STREET
NEW YORK 22. N. Y. f 

Finest Swedish SmOrgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner 

AIR COOLED PL 9-6260

angelų 
Kalėdų 
užbaig- 
“Lietu- 
mokyt.

paskutiniąją popiežiaus encikli
ką — Mater et Magistrą. Dis
kusijoms Įvadą padarys dr. P. 
V. Raulinaitis, su paskiromis 
enciklikos dalimis supažindins 
D. Karaliūtė. J. Polikaitis, J. 
Raulinaitis ir F. Palubinskas. Po 
diskusijų J. Jodelė kalbės apieSupažindinimas su enciklika

Gruodžio 1-0 d. 12 vai. šv., ateitininkų sendraugių suvažia- 
Kazimiero parapijos salėje atei- vimą Chicagoje.. I. M.

VISI YRA KVIEČIAMI DALYVAUTI

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO ĮSIKŪRIMO

BROOKLYNE

DEŠIMTMEČIO MINĖJIME

j VAKARIENE
su turininga programa bus

Gruodžio 10 d
6 vai

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
SALEJE, BROOKLYNE

Globoja klebonas kun. N. Pakalnis

K.

Dalyvaujančių skaičių reikalinga žinoti iš anksto, todėl 
bilietus prašome įsigyti iki gruodžio 1 d. Pranciškonų 
vienuolyne, Darbininko administracijoj ir pas platintoju*

NEW YORKO apytlnkijo llotuvig vaikai degina lapus. Nuotr. V. Matelio.

DREAM BOOKS ‘
CANDLE8 - INCENSE - OILS 

RELIGIOUS ARTICLES 
Send 25<- 

(Coin or Stąmos)
For Number Publications Write

VERNON BOOK SALE 
P.O. Box 88 — Dept. L 

Mt. Vernon. N. Y.

Am I Too Old To Be A Brother? 
40 years is not too old when one en- 
ioys an honorable reputation. good 
health. and sufficient generosity. To 
live a life of Eucharistic Adoration 
and Apostolate. Send for our Lite- 
rature on the Eucharistic Vocation.

The Ble«sed Sacrament Fathers 
184 East 76 St.. New York 21. N.Y.

BAKERIES

Visit BALDIZZI ITALIAN BAKE 
SHOP. Finest Italian and French 
Bread. Ali varieties of fresh Rolls, 
Bread Sticks and Biscuits. Full line 
Butter Cookies and imported Con- 
fections. -- 133 Oykman St.. WI 
2-3490. Open Sundays till 2 P.M.

CHIDREN BOARDED

KINGSTON RESTAURANT
Dining in the finest tradition

Two Cocktail Lounges. Unexelled 
Facilities for Weddings - Banguets 
- Communton Breakfasts. Special 
consideration to Rėligious Groups.

1181 Morris Avė., Union, N. J.
MU 6-2537 (N.J.)

ped-e-flouc Suppar Club. GracioUs coun- 
try dining since 1888. Charming cocktail 
lounge, Italian American cuisine. compl. 
facilities for weddings. banquets. priv. 
parties; dancing weekenda. Luncheon 
U:3O-3pm: dinner from 5:30; Sun. from
1 pm. 708 Mountain Blvd., Watchung. 
N.J. Directiona: W. on Rt. 22 to North 
Plainfield. turn right to VVatchlung. a- 
round circle follow signs to Warrenville
2 miles. PL 5-0111. Blll Williams. Host.

HONE HONE RESTAURANT
1731-33 Flatbush Avė., Brooklyn 

(Corner Avenue ‘J’) -
Out Gomg Orders - EXOTIC CHI- 
NESE DISHES tastefully created 
by Mr. Chiu (formerly of Trader 

.Vic’s). — Special Luncheon from 
85< up............................... DE 8-7371

GOLDEN LANTERN
Restaurant & Cocktail Lounge

Delightful Early American atmo- 
sphere; Luncheon & Dinners served 
daily. Special consideration given 
to rėligious groups. 1900 East Ed- 
gar Road (Route 1), Linden, N. J.

WA 5-4030

tendencingai ir ciniškai iškrai
pomi Lietuvos istorijos duome
nys. Savo ataskaitiniame prane
šime rugsėjo 27 Sniečkus nu
rodė, jog būtina gerinti rusų 
kalbos dėstymą Lietuvos mokyk
lose, ypatingą dėmesį skirti 
tam, kad respublikos kaimo jau
nimas mokytųsi rusų kalbos. 
Apie 45 proc. Sovietų S-gos gy
ventojų nerasų prievartaujami 
pamiršti savo kalbą.

ADMINISTRACIJA „
Kalbant apie Lietuvos admi

nistraciją negalima pasakyti, 
kad ji išimtinai rusų rankose. 
Lietuvių, dirbančių Įvairiuose 
atsakinguose postuose yra dau
giau, tačiau visur, kaip taisyk
lė, galima rasti rusų, kurie lai
kosi “už pečių, šešėlyje”. Tai 
ypač pabrėžtina apie Lietuvos 
kp ck sąstatą, ministrų tarybą, 
liaudies ūkio tarybą, paskiras 
ministerijas. Lietuva išvengė ir 
tokio valymo, kaip pavyzdžiui 
Latvija, kurios komunistai bu
vo apkaltinti nacionalizmu, bur
žuazinės praeities puoselėjimu.

Mažesni administraciniai vie
netai. kaip rajonų partijos ko
mitetai ir rajonų vykdomieji 
komitetai turi mažą rusų tar
nautojų procentą, ir tie daž
niausiai yra Lietuvos rusai, at
seit, moka lietuviškai. Miestuo
se — kitas vaizdas, čia jau ru
sų daugiau. Tiesa, jie nei vie
nas neužima partijos pirmojo 
sekretoriaus ar vykdomojo ko
miteto pirmininko vietos, daž
niausiai yra pavaduotojai. Ta
čiau šis faktas kalba apie di
delį “žmonių šešėlyje” vaidme
nį.

WOMAN WILL TAKE CARE OF 
CHILDREN DURING THE DAY. 

Reasonable Rates 
Catholics VVelcome 

Call after 7 p.m. AU 6-1279

EXPERIENCED CHILD CARE 
MEALS

Catholics welcome. Very reasonable 
93 Cooper St., Brooklyn 

HY 1-2611

Baisly Park Section 
MOTHERLY CARE FOR YOUR 

CHILD
Pleasant Surroundings. Reasonable 

Catholics Welcome 
OL 9-9247

REAL ESTATE
Woodhaven near Forest Park — 
Detached 40 ft. Plot, 3 Roorn Apt. 
Ist Floor -5 Room Duplex Apt. on 
2nd & 3rd Floor - Oil fired Hot 
water heat - 2-car garage - all va- 
cant & decorated $20.500. SACKETT 
HI 1-5600. 92-16 Jamaica Avenue, 
Woodhaven.

DISPLAY

MICHAEL TENORE
W«urino Apporel 

for tho Clorgy 
CI'STOM AND 
READY MADE
Tspaoati, Overcoatt, 

Cossocks, Shirt Fronts, 
Boincoats, Hots, Collori 
Couockr and Svrplicu 

for Altar Boy>
— GIFT
CEBTIFICATES 
AVAILABLE

HOTELS

HOTEL AMERICA
145 West 47th Street, N. Y. C.

300 Fireproof Rooms. Completely 
renovated. Newly decorated. 21" 
TV — Free radio. Restaurant - Va- 
let - Beauty parlor - Barber shop. 
Free parking. Special consideration 
to rėligious groups. Tel. CO 5-6300.

BRESLIN HOTEL
29th Street & Broadway 

Near Penn Station 
Transits - Permanents. 450 Rooms: 
Radio - TV Low weekly & monthly 
rates. Special consideration to re- 
Hgious groups. — Tel. MU 5-9600.

BROADWAY CENTRAL HOTEL 
in Greenwich Village 

at 673 Broadway — N. Y. C.
SINGLES - DOUBLES 

Special Weekly Rates. Special con
sideration to Rėligious Groups. Tel.

OR 4-6300

HOTEL MANSFIELD
12 West 44th Street, N. Y. C.

Near Times Sq. - U. N. - Radio City 
- St. Patricks Cathedral - Empire 
State Bldg. Newly decorated rooms 
& Suits. Reasonable rates. Special 
consideration to rėligious and other 
groups. Ext. 5 .............. M U 2-5140.

UŽSIPRENUMERUOKI! | 
KULTŪROS ŽURNALĄ I

AIDU Si 
“AIDAI”, MĖNESINIS 48 | 
PUSL. DIDELIO FORMA- į 

TO ŽURNALAS, EINA |
JAU TRYLIKTUS |

METUS, |
GAIVINDAMI f

IR UGDYDAMI , | 
MŪSŲ KULTŪRINĮ | 

GYVENIMĄ J 
Prenumerata: f

VISUR 6 DOL. |
METAMS f

ADRESAS: |
680 BUSHWICK AVĖ. i 

BROOKLYN 21, N. Y. |

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

116 Room - All Conveniences. Spe
cial consideration given to Rėligious 
Groups. Phone for Reservations —

RE 9-5200
• ¥«nkrt>.



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn 11, N. Y.35 So. 8+h StreetS & G MEAT MARKET

f

mejo S. A. lietuvių p-bes, Cleve- 
lande. sukoręs tš. (lygtom

kas. Chicaga, 4% tA, Gediminas 
Šveikauskas, buv. Bostono meis
teris ir Kazys Škėma, Michigano

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, 8EJMOS, VAIKŲ 

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti aeną fotografijų? Joms 
geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevrood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

<

NAUJI SKAITYTOJAI
Prel. P. Ragažinskas, prieš 

grįždamas į Braziliją, užsakė 
Darbininką S. Lapieniui ir J. | 
Jakučiui, S. Paulo, Brazilijoje. | 
J. Stukas — L. Kaselytei, Chi- 
cago, ŪL A Ambrazaitis — E. 
Paliuliui, abudu iš Sommervil- 
le, Mass. R. J. Valetka prisiun
tė prenumeratą A Salas, abudu 
iš Detroit, Mich. Per Z. Degutį

3 
I
1

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 

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

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

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

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

žukaiūs. Dayton. V. Kutkus. De
troitas ir Algirdas Leonavic*us. 
Bostonas, paarove po 3 U Kazys 
Merkis ir kitas Bostono jaunuolis 
Ramūnas Girnius po 2% tš., P. 

/ Šalkauskas ir V. Natkevičius, abu 
iš Chicagos po. 2 ts.

Lietuvos Laisvės Avilio pereina
mąją dovaną laimėjo P. Tautvai- 
šas (ji įsteigta dr. Bruno Kalvai
čio ir prol. Igno Končiaus). V. 
Palčiauskui dovaną įteikė inž. K. 
Civinskas, Ged. Šveikauskui — 
ramūvėnai. Geriausiam jauniui— 
A. Leonavičiui—L. Bendruomenė. 
Dr. Nasvytis buvo vyriausias šių 
p-bių surengime; Rengimo komi
tetui priklausė dar Astrauskas ir 
Johansonas.

šiose p-bėse jaunieji pabrėžė 
jų pajėgumą, tai Palčiauskas ir 
Ged. Šveikauskas. Pastarasis įvei
kė meisterį Škėmą. Neblogai at
sistojo ir 16-mečiai Leonavičius 
ir Girnius, nors prieš p-bes buvo 
manyta, kad jiems teks atsidurti

MEISTERIS ..P. TAUTVAI4AS, 
Siaurės Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybių nugalėtojas Cle- 
vetande. K- Merkio piešiny*.

►
► 
► 
►

Lietuvišku produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

► PETRO LISAUSKO
krautuve <

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma J namus nemokamai►
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQU0R STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERIS BLVD. RKHMGND RUJŲ N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Po p-bių Žaibo turnyrą (5 nūn. 
partijos) laimėjo Ged. Šveikaus
kas, sukoręs 5-0, V. Palčiauskas 
4 tš., Tautvaišas 2Įzz> K. Škėma 
2 %, A. Zujus 1 ir V. Kutkus 0. Čia 
mūsų vyresnio amžiaus šachma
tininkai pasijuto gerokai nuvar
ginti turnyro ir laimėjimus už
leido jaunesniems.

landiečiams už viešnagę ir pirme
nybių surengimą.

šachmatininkai drauge aptarė 
savo reikalus ir išsirinko šachma
tų vadovybę, prie FASKo.

Sekančias S. A. lietuvių šach
matų p-bes surengti greičiausia 
bus pasiūlyta Torontu!.

So. Bostono L. Pil. D-jos šach
matininkai gruodžio 1 d. turės 
rungtynes su Boylstono klubu pas 
juos, o gruodžio 8 d. So. Bostone 
(L. P. D-joj) bus rungtynės su 
Cambridge n.

Gaprindašvili (Sov. S-ga), lai
mėjo moterų turnyrą Jugoslavi
joje, sukorusi 12^ tš. iš 15. Gres- 
ser ir Lisa Lane (abi iš JAV) bai
gė. antroj pusėj.

Baltijos šachmatų Klubo p-bėse 
New Yorke dalyvauja lietuviai — 
Adomaits, Staknys. Šukys ir Tro
janas. Latvių yra 9, *tų T; viso 
14 pabaltiečių.

Po keturių ratų pirmauja Žir
nis 4-0. Antroj vietoj seka Stak
nys 3^2-^ (lygiosios prieš Ran- 
kį). toliau Berzinš 3-0, Znotinš ir 
Rankis po 3-1, Pagasts 2^-1 V2. 
Lacis 2-1; kiti turi mažaiu.

Sekantis ratas įvyks gruodžio 
9 d. Mūsiškiai loš: Staknys su 
Znotinš, Šukys - Adomaitis, Mel- 
strads - Trojanas.

Pirmenybės tęsis apie 4 mėn.

rinka ir B. Kizauskas, visi iš 
Chicagos, UL

V. Staras užsakė L Jakubaus
kui, abudu iš Worcester, Mass. 
J. Kilkus — M. Buividienei, abi 
iš Brockton, Mass. A. Peškonis 
prisiuntė A. Švažo ir P. Vederio 
prenumeratas, visi iš Chicagos. 
V. Stankauskas užsakė A. Va
laičiui, abu iš Clevelando, Ohio. 
Kariūnas G. Kačilas prisiuntė 
prenumeratas kario A. Brazio, 
abu iš Ft. Monmouth, N. J., 
J. Freimanas iš Bridgeville, 
Mass., užsakė A. Varnui, Som- 
merville, Mass. J. Jurkus, N. 
York City — S. Žibui, Sioux 
City, Iowa, A. Mereckis iš 
Brockton, Mass., — E. Abrama- 
vičiui Vokietijoje. Kun. T. Nar
butas — J. Raštikiui, Dayton, 
Ohio.

Tariame padėkos žodį talki
ninkam ir sveikiname naujus 
skaitytojus. Darbininką, kaip 
kalėdinę dovaną, jau nuo da
bar iki 1962 metų pabaigos, ga
lima užsakyti tik už 5 dol. su 
1962 metų kalendorium. Visų 
skaitytojų prašom atkreipti dė
mesį į dideles nuolaidas, daro
mas Kalėdų švenčių proga. Ra
šyti: Darbininkas, 910 Willough 
by Avė., Brooklyn 21, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. Illinois 8-7118

išnuomojamas gražus 4 kam
barių butas antrame aukšte, su 
šildymu ir šiltu vandeniu. Ne
brangi nuoma, prie gero Ja
maica traukinio susisiekimo. 
Teirautis Tel. VI 8-5218.

RADUO PROGRAMOS
NEW YORKE ir BOSTONE

UETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADUO VALANDA

Direktorius 
JOKŪBAS J. ŠTOKAS 

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. WAverly 6-3325

• #
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, Sr.

. WHIL - 1430 kil. Medford, Mas*.
Sekmadieniai* nuo 11 iki 12 vid.

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

Sekmadienį futbolas

Šį sekmadienį mūsų pirmoji 
futbolo komanda žaidžia pirme
nybių rungtynes Bushwick HS 
aikštėje, Irving Avė. ir Putnam 
Avė. sankryžoje, Ridgewoode. 
LAK priešininku yra West New 
York SC, kuriam pirmame ra
te nežymiai pralaimėta 1:2. šį 
kartą reikėtų laukti mūsiškių 
pergalės. Rungtynių pradžia 
2:30 vai.

Rezervinė komanda toje pa
čioje aikštėje 12:45 žaidžia tau
rės pirmojo rato rungtynes su 
DSC Brooklyn B.

Jauniai 11 vai. žadžia pirme
nybių rungtynes su Pfaelzer 
SC. _

Jaunučiai šeštadienį turi pir
menybių rungtynes su Ėin- 

' tracht Ovai, Astoria, L. L
Bavarian SC : LAK 1:0 (1:0)

Nepavyko futbolininkams ir 
pereitą savaitgalį, nes liko be 
laimėjimo iŠ penkerių rungty
nių. šeštadienį mažučiai pralai
mėjo ukrainiečiam 0:1, o jaunu
čiai Eintrachtui 1:7. Sekmadienį 
pirmoji komanda turėjo nusi
leisti neblogiem, bavaram 0:1. 
LAK šį kartą žaidė tokios su
dėties: Czere; Henshaw I, Hen- 
shaw II; Margaitis, Remėza II, 
Mizara; Rafos, Budraitis, Remė
za L Klivečka, O’Hara.

Pirmame kėlinyje mūsiškiai 
spaudė, bet įvarčių nepasiekė, 
Remėzai I praleidus eilę gerų 
progų. Saulės apakintas maža
sis Częre praleido aukštą ka
muolį. Kėlinį priešininkas baigė 
1:0 savo naudai. Jei antram kė
linyje kas laukė mūsiškių ofen
zyvos, tai labai apsivylė. Pra
džioje neblogai žaidę gynime

> broliai Henshaw, pradėjo vedžio 
tis ir neišmušė kamuolio iš pa
vojaus zonos. Priekyje Kliveč- RADIJO VALANDĖLĖS 
ka buvo dengiamas dviejų ba- ’ mlmhvuluj
varų gynikų. Kiti puolikai šį 
kartą buvo~ labai šilpni, visai 
negalėję palaikyt kamuolio. Dėl 
to mūsiškiai retai kada perei
davo vidurio liniją, žaidžiama 
buvo prie mūsų vartų. Gerai, "

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvių parapijos metinis 
banketas lapkr. 5 praėjo sėk
mingai. Tik gaila, kad tuo lai
ku prel. Pr. Juškaitis gulėjo li
goninėje, po operacijos, ir ne
galėjo tame gražiame bankete 
dalyvauti. Linkime prel. Pr. Juš 
kalciui greitai pasveikti. Para
pijoje darbuojasi dar vikarai 
kun. V. Valkavičius ir kun S. 
Saulėnas. - ’

Mirė Rozalija Freitienė, Bar
bora Daukšienė, Grasilda Valat
kienė (gyv. Arlingtone), Henri
kas Karpavičius, Elena Šamaus- 
kaitė, Teresė Čeliusienė. Visi 
palaidoti bažnytinėm apeigom.

Karšt. Patr.

kad kaip liūtas kovėsi Remė- 
za II. Mažiau gavome įvarčių.

Priešžaismyje rezervinė taip 
pat pralaimėjo 0:1 (0:1).

Vėl seni negalavimai. Tik pu
sė komandos žaidžia, o kiti vy
rukai stovi ir žiūri. Vienetą šį 
kartą tempė itin geras dešiny
sis saugas Kaušyla.
' Jauniai pirmąsias pirmenybių 

rungtynes su Eintracht B. bai
gė 2:2. Atletas

UTHUANIAN MELODIES 
DETROIT — WJLB

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryte 
AM bangomis 1190 kilociklų W 
FM bang. 105.7 megaciklų

iš 
WKOX, Framingtiam, Mas*.

# 
SENIAUSIA N. ANGLIJOJE

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SALES PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 28th S-., N.Y.C^ N.Y.

RADIJO PROGRAMA
Vedėjas 

STEP. MINKUS 
Boston. Mass.

WLYN —1360 kilocycle*
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. Savininkas VACYS ST E PONI S

Tel.: M U 3-2928

1400 banga 
šeštadieniai* 5-5:30 popiet 

Vedėja*. Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI 
HARTFORD WPOP 

1410 klc.
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną 

Vedėja* J. Petkai t i* 
ev kMicoln Street, Hartford, Conn.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPHIA WTEL 
880 ..banga 

iettadieniai* —

335 Titan SL, Ptiiladelphia 47, Pa.
HOward 7-417#

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS

lietuvių Raiba:

8:30-9:30 vai. r.; Lietuvfftko* vaka-

Radijo Stotie WOPA, Oak Park, IH. 
AJN. 1490 kito*.; F.M. 102.7 maga*.

TeL: A Pp legate 7-0349 Ssr. V. Z B LĖNI 8

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

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
o 40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

aparatams
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

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

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

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY
►

Tel. VIrginia 6-1800

ROMAN FUNERAL CHAPEL

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis

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

— naujose patalpose 
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą . 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 Kast Street, New Britaia, Coan.

TeL: BA 9-2242 — 9-9836

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

MAŠZNOMS VBTA

Liquor Store, Ine.,
322 UnioD Avė. Brooldyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS,

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS 

1113 Mt Vemon St FHade^hia 23, Fa-
POplar 5-4110

74 Providence Street 
WORCESTEB, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Cūtm.

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANS1

REvuNfc 7-8M8



ŽINIOS
Yurfcor Baito vaju*

Per 20 New Yorko Balto va- 
jaus dienų atsiliepė 204 aukoto
jai, prisiųsdami 1.938.40 dole
rių aukų. Vajaus komitetas lap-

tės minėjimas
Lietuvos karių Ramovė lap
kričio 25 Apreiškimo parapijos 
salėje surengė kariuomenės 
šventės minėjimą. Kalbą pasa
kė prel. J. Balkūnas, prisimin
damas Lietuvos nepriklausomy
bės kūrimosi laikus, sustodamas 
ties dabarties aktualijomis. Me
ninėje programoje pirmą kartą 
New Yorko visuomenei pasiro
dė vyrų oktetas, vadovaujamas 
Alekso Mrozinsko. Padainavo 
keletą kariškų ir lengvesnės 
nuotaikos dainų. Oktetas savo 
balsine medžiaga ir dainų išpil
dymu padarė gražų įspūdį. Nuo
taikingai pašoko ir tautinių šo
kių grupė, vadovaujama J. Ma
tulaitienės. Akordeonu grojo V. 
Strolia. E. Liogys paskaitė pro
gai pritaikytų eilėraščių. Pro
gramai vadovavo J. Rūtenis. Po 
programos buvo šokiai ir vai
šės.

Julius Jodelė, iš Los Angeles, 
buvo atvykęs į New Yorką, ap
silankė Darbininko redakcijoje 
ir papasakojo apie lietuvių veik
lą ir Kuchel - Lipscomb komi
teto darbus. Inž. J. Jodelė dir
ba kosminės erdvės tyrinėjimo 
darba ir drauge uoliai reiškiasi 
lietuvių visuomeninėje veikloje. 
Pirmininkauja Los Angeles Al
to skyriui.

Katalikų Federacijos New 
Yorko — New Jersey apskri
ties susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 8, penktadienį, 8 vai. 
vakare, Apreiškimo par. salė
je. Visų šios apskrities katali
kišku organizacijų atstovai bei 
nariai prašomi dalyvauti. Ap
skrities seimelis numatomas 
šaukti ateinančių metų kovo 
pradžioje. Susirinkime bus ap
tarta seimelio programa.

puriems pakartotinus prašymus 
ir kvieslius į Balf6 pąrengimą, 
kuris bus sekmadienį, gruodžio 
3.

Lapkričio mėn. Balto Centras 
gavo 4,381 sv. rūbų ir kelias, 
dėžes knygų. Daugiausia rūbų 
(1,180 sv.) atvežė batfininkai iš 
Baltimorės. Kun. P. Totoraitis 
iš Nevarko, N. J., savo asme
niška mašina vienu kartu atve
žė net 540 sv. Daug rūbų pri
statė ir Brooklyno liet. kat. pa
rapijos. Prel. J. Balkūnas iš At
simainymo parapijos pats asme
niškai atvežė į Balfo Centrą 
parapiečių dovanas, o vajui au
kas renka visą mėnesį bažny- ~ 
čioje — specialioje aukų dėžu
tėje.

Angelų Karalienės parapijos 
choro koncertas buvo lapkričio 
26, sekmadienį, parapijos salė
je. Programą išpildė parapijos 
choras, vadovaujamas Mykolo 
Liuberskio. Akomponavo Alek
sas Mrozinskas. Be to, dar da
lyvavo du magikai, užpildę pro
gramą apie valandą. Aktorius boja LB New Yorko apygar- 
Vitalis Žukauskas papasakojo 
pritaikytos humoristikos. Kalbą 
pasakė parapijos klebonas kun. 
J. Aleksiūnas. Žmonių buvo pri
sirinkę pilna salė.

Balto vajaus parengimas bus 
gruodžio 3, sekmadienį, 5 vai. 
popiet Franklin Lane High 
School salėje. Programoje daly
vauja rašytojas humoristas An
tanas Gustaitis .iš Bostono ir 
operetės choras, vedamas My
kolo Cibo. Salomėja Narkeliū- 
naitė parodys filmą, kurį pa
darė šią vasarą lankydamosi 
Lietuvoje. Salė yra Jamaica 
Avė. ir Dezter Court kampas. 
Važiuojant BMT Jamaica lini
ja, išlipti Elderts Lane stotyje.

Kun. Petras Urbaitis, SDB,

DAIL J. PAUTIENIUS. Nuotr. V. Maželio.

- Lapkričio 26 Apreiškimo pa
rapijos salėje atidaryta dail. 
Juozo Pautieniaus kūrinių pa
roda. Išstatyta dešimties metų 
būdingesni kūriniai. Daugiau
sia kūrinių iš paskutinių kūry
bos metų. Parodą rengė ir glo-

apibū-

DaiL J. Pautieniaus paroda
Dar kalbėjo P. Jurkus, 
dindamas dailininko kūrybą,
pats dail. J. Pautienius ir kultū
ros tarybos pirmininkas A. Di- 
mas. žmonių buvo susirinkę ga
na daug. Iki vakaro parodą ap
lankė apie 200. Atsilankė ir dai
lininkai A. Galdikas, V. K. Jo
nynas, R. Viesulas, R. Ingelevi- 
čienė, A. Kairys, J. Juodis, lat-’ 
vių dailininkas Walter Liepninš. 
Parodos lankytojai pirmąją die
ną nupirko 8 paveikslus. Paro
da bus atidaryta šį savaitgalį 

mininku vietoj mirusio Juozo — šeštadienį ir sekmadienį nuo 
Tysliavos. Naują valdybą nori
ma sudaryti Los Angeles mies
te. Dabar rengiamasi* korespon- 
denciniam rinkimam. Be to, vie
nas iš didžiausių senos valdybos 
rūpesčių yra sutelkti pinigų me
tinei draugijos premijai.
. Balto c*ntro valdybos posė
dis įvyko lapkričio 28. Nutarta 
gruodžio 16 New Yorke su
šaukti Balfo direktorių suva
žiavimą, kuris studijuos šalpą 
Vokietijoje ir Balfo skyrių veik- 

Fratemitas Lifuanica, lietu- saleziečių įstaigos Italijoje dva- Amerikoje.
vių gydytojų korporacijos, 53- sios tėvas ir gimnazijos moky- 
sis metinis suvažiavimas Šaukia- tojas, keturis mėnesius pralęi- t 
mas sekmadieni, gruodžio 3, dr. jęg Amerikos kontinente, lap- ® 
Vyt. Damijonaičio bute, Pough- kričio 29 išvyko pro New Yor- 
keepsie, N. Y. Suvažiavimas pra 
sidės pamaldomis už mirusius 
ir žuvusius korporacijos narius. 
Po to bus posėdis ir draugiš
kas pobūvis korporantų su šei
momis.

da, kurios pirmininkas A. Ma
ceika atidarant pasakė kalbą.

Pranės Naujokaitis, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos vicepirmi
ninkas, valdybos išrinktas pir-

10 v. r. iki 8 v. v.

Alg. Kezio, S. J. ir Bv Mar- 
kaičio, S. J., parašytai knygai 
“Mišios” išleisti New Yorke 
surinkta 4^5.10 dol. aukų. Vi
siem aukotojam nuoširdžiai dė
kojama.

Cepelinų vakaras ruošiamas 
Atletų Klubo salėje šį šeštadie
nį, gruodžio 8 d., 8 vai. vak. 
Ruošia Lietuvių-Atletų Klubas. 
Bus galima gauti cepelinų va
karienę. Gros Štarolio orkestras

Baltijos koncertų serijoje lap
kričio 24 Jordano salėje dai
navo solistas Arnoldas Voketai- 
tis. Dainininkas yra gimęs ir 
užaugęs Amerikoje, bet gana 
gerai moka lietuviškai. Savo 
programoje padainavo ir tris 
lietuviškas daineles. Klausytojų 
buvo nemažai, bet daugiausia 
tie, kuriuos matom visuose lie
tuviškuose kultūriniuose paren
gimuose. Vieno mūsų žymaus 
muziko žodžiais, “Arnoldas Vo- 
ketaitis savo balsą valdo kaip 
klusniausią įrankį. Jo balsas iš
lavintas* vispusiškai”. Vienas iš 
Bostono dienraščių (Boston He- 
rald) muzikiniame skyriuje la
bai gražiai įvertino solistą Ar
noldą Voketaiti, turintį gražų ir 
klusniai išlavintą balsą bass-ba- 
ritoną.

Nekalto Prasidėjimo šventė
je mišios šv. Petro bažnyčioje 
bus 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, ir 10 
vai. ryte ir 7:30 vai. vak. Pa
rapijos koplyčioje — 6 ir 7 vai. 
ryte.

Balto skyrius renka vartotus 
drabužius ir avalynę nuo lap
kričio 20 d. iki gruodžio. 20. 
Sunešti į V. Stelmoko įstaigą, 
339 W. Broadway, So. Bosto
ne, Mass.

Bostono lietuvių mišrus cho
ras ateinantį šeštadienį, gruo
džio 2 d. 7 vai. vakare lietu
vių piliečių d-jos. didžiojoj sa
lėj ruošia Valsų vakarą. Pro
gramoje: penki Johann Strau- 
sso valsai: Vienos gyvenimas, 
Mėlynasis Dunojus, Vynas, mo
terys ir dainos, Menininko gy
venimas, Vienos miško pasa
ka. Visus šiuos valsus išpildys 
choras, vadovaujamas muz. Ju
liaus Gaidelio. Po koncerto bus 
šokiai, grojant Smito orkestrui. 
Seimininkės bus paruošusios 
skanaus maisto, veiks turtingas 
bufetas. Įėjimas 1:50 dol.

Dr. Juozas Leimonas persikė
lė į naują butą: 23 Thomas 
Park, So. Boston, Mass.

YUcon 8-8310 
atidaryta iki vidurnakčio 

CooHneiital Mkatessen
George Kopping 

importuoti ir vietiniai skanėstai 
namie gamintos salotos 

Šviežia rūkyta žuvis

1655 Second Avenue
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Didžiausias pasirinkimas 
New Yorke

VOKIŠKU Hi-Fi 
GRUNDIG • BLAUPUNKT 
SABA • TELEFUNKEN 
Vokiečių meistrų patarnavi
mas. Atidarą nuo 9:30 ryto 
iki 7 vai. vak. • Mūsų jstai- ' 
goję nemokamai gausit trum- > 
pų bangų radio programas.
German Hi-R Center 
1574 3rd Avenue (88 Street) 
N. Y. City — AT 9-6609 <

Korlanskaitė 
m. Velionė 

St. Dorches-

Dispensą nuo pasninko ir su
silaikymo nuo mėsos Brooklyno 
vyskupas suteikė visiems šios 
vyskupijos katalikams ketvirta
dienį, gruodžio 7, Nekalto Pra
sidėjimo šventės vigilijoje, ir 
penktadienį, gruodžio 8, šven
tėje.

ką į Italiją. .Ta proga aplankė 
pranciškonų vienuolyną ir Dar
bininko redakciją. Du mėnesius* 
lankė lietuvių kolonijas JAV, or 
gaiuzuodamas finansinę paramą
saleziečių gimnazijai, o kitus du 
mėnęsius lankė Pietį Amerikos 
lietuvių kolonijose gyvenančius 
artimuosius. Saleziečių gimnazi
joje mokosi 50 mokinių, dirba 
6 kunigai ir keletas brolių. 
JAV ir Kanadoje dirba 4 ku
nigai saleziečiai, o Lietuvoje

Reikalinga šeimininkė klebo
nijoje. Skambinti telef. AL 5-
2648, New York City.

nigų, kurie dirba parapijose 
pastoracinį darbą. Saleziečių 
įstaigos adresas: Instituto Sa- 
lesiano Lituano, Castelnuovo 
Don Bosco (Asti), Italy.

Maloniai kviečiame į

BALFO VAJAUS
PARENGIHA

OAIL. J. PAUTIENIAUS parodai atidaryme. Nuotr. V. Maželio.

Kariuomenės Šventės minėj!* 
ims Imis gruodžio 3. Pamaldos 
už žuvusius karius ir visus ko
vojusius už Lietuvos laisvę šv. 
Petro bažnyčioje bus 10 vaL Pa
skaitą tautininkų namuose 3:30 
vaL popiet skaitys dr. Vytau
tas Čepas.

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
skyrius gruodžio 2 d. 7:30 vai. 
vak. šv. Petro parapijos salėje 
rengia Whist ir Blitz Party. Pel
nas skiriamas seserų koplyčios 
statybai Brocktone, Mass.

Kūčių stalui paplotėliai gau
nami sekmadieniais po kiekvie
nų mišių parapijos salėje ir sa
lėje prie E. 7-tos gatvės. Kitu 
laiku — parapijos klebonijoje.

Parapinės mokyklos mokinių 
kalėdinis parengimas bus gruo
džio 10 d. 3 vai. popiet Tho
mas parko aukštesnės mokyk
los salėje.

Mirusioji. Po gedulingų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
maldų palaidoti:

Adelė Berg - 
(lapkričio 10) 42 
gyv. 41 Brooklyn
ter. Palaidota Dedham kapinė
se.

Austazijus Virginavičius (lap
kričio 11) 81 m. Velionis gyve
no 60 Crescent Avė., Dorches- 
ter. Nuliūdime paliko dukterį 
ir 3 sūnus. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Marijona Nevierienė (lapkri
čio 15) 72 m. Velionė gyveno 
3847 Washington St., Roslin- 
dale. Nuliūdime paliko 3 duk
teris ir 2 sūnus. Palaidota N. 
Kalvarijos kainėse.
Čio 16) 80 m. Velionė gyveno 
22 Cedrus Avė., Rosliidale. Nu
liūdime paliko dukterį, sūnų, 
dvi seseris ir brolį. Palaidota 
N. Kalvarijos kapinėse.

Julė Janulevičienė (lapkričio 
22 Cedrus Avė., Roslyndale. Nu- 
Mercer St. Nuliūdime paliko 
tris sūnus ir tris dukteris. Pa-

- laidota S. Kalvarijos kapinėse.
Arnestas Naudžiūnas (lapkri

čio 24) 37 m. Velionis gyveno 
’ 44 Crescent Avė., Dorchester.

Nuliūdime paliko žmoną, 4 vai
kus, 2 seseris ir 3 brolius, iš 
kurių du yra kunigai ir 1 se
suo vienuolė kazimierietė. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Agota Supranavičienė (lap
kričio 25) 63 m. Velionė gyve
no 19 Maida Ter., Corchester. 
Nuliūdime paliko vyrą, vieną 
dukterį, 2 sūnus, 3 seseris ir 
brolį. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Liudovika BernataviČienė, 52 
m. (lapkričio 27). Velionė gy
veno 171 M St., So. Bostone. 
Nuliūdime paliko vyrą, tėvą, se
serį ir du brolius. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse.

Tomas Žurinskas (lapkričio 
30) 73 m. Velionis gyveno 602 
Adams St., Dorchester. Nuliū
dime paliko žmoną ir dukterį. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse. •

Rochester, N. Y., lapkričio 
28 d. automobilio užmušta Sa
lomėja Puodelienė, ryte einanti 
į darbą skersai gatvę. Prieš 5 
metus gyveno So. Bostone. Li
ko 2 dukterys: Dalia šusilienė 
ir Danutė Masiulienė, gyv. Ro
chester, o brolis Jonas Brunotas 
gyvena So. Bostone. (ž.)

110 Wyckeff Aus, prie OcKalb Avė. 
Brooklyn RMgeww8, teL VA 1-2613

sekmadienį, gruodžio 3 d.
5 vai. vak.

į FRANKLIN K. LANE HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ
- • ——————————

Pirmą kartą Brooklyne spalvota 
filmą 

“VON DER LIEBE BESIEGT”

Šių metų gruodžio mėn. 16 dieną, šeštadienį
rengiamas

Žodžio ir muzikos vakaras
skiriamas pagerbti žuvusiems

J. AUDĖNAITE1, J. JAKS-TYRIUI ir A. ŠKĖMAI

Rašytojas humoristas ANTANAS GUSTAITIS, J 
OPERETĖS CHORAS, vedamas Mykolo Cibo, ; 
Filmas iš LIETUVOS, Salomėjos Narkeliūhaitės. ; 86H1 CASNO THEATRE

programoje dalyvauja:
DR. HENRIKAS NAGYS — paskaita
HENRIKAS KAČINSKAS — prozos ir poezijos ištraukos 
ELENA KUPREVICTŪTĖ — smuiko solo 

akomponuojant Aleksui Mrozinskui

! Salės antrašas: Jamaica Avenue ir Dexter Court k 
* Važiuojant Jamaica elevated Unija. MHptl CMorta Laite

BALFO VAJAUS KOMITETAS

"MEIN SCHATZ KDMM MIT 
AN8 BLAUE MEER'

; GOrner, R. Esrert, H. Juhnke ir kL 
Briedinė filmą: 

•TtvHecr Wataerw

Vakaras įvyks 
CARNEGIE ENDOWMENT SALĖJE

345 E. 46th STREET, MANHATTAN, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakaro • Įžanga — ^-50; moksleiviams — $1.50 

Visus maloniai kviečia atsilankyti
RENGIMO KOMITETAS

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: HIckory 1-5220

Prielnamlausiomls kainomis sn 
labai gerom ižsimokėjimo sąly
gom ir pristatymu j vietą iŠ 

ONOS IVAŠKIENffiS

BALDŲ KRAUTUVES
galima gauti butui modemiški 
baldai, {vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
8o. Boston 27, Mass. ' 
Off. Tel.; AN 8-4618
Re*.: AN 8-5961

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

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

TeL EVergreen 7-4335

(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalą Vedljas

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS 
231 BEDFORD AVĖ.

BrooklyiL N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest Partnray Ststioa)

WOODHAVEN. N. Y.

SuteDdaun garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VIrgtoia 7-4499

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITKUS

LAIDOTUVIŲ OIREKTORIU8 
Ir BALSAMUOTOJAS

NOTARY PUBLIC
Patarnavtmaa Otoną Ir Mkt|

Nsujs modemiška kopb^4* *er- 
meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas te- 
tntauriomto kainomis. Kainos tos 
pado* ir I kitu* mtootus.
RMtato laaklte: Tel. TR S4494


