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Kongrese su Amerikos ir pasaulio reikalaisPrezidentas
GEN. ALBERT WATSON, Berly
no komendantas, gen Ličius O. 
Clay, prezidento įgaliotinis Berly-

Kongresas sausio 10 susiren
ka antros sesijos. Prezidentas 
Kennedy. sausio IĮ. Kongrese 
pasakys kalbą, kurioje norės 
laimėti pritarimą vyriausybės

Konflikto esmė esanti ta, kad 
departamentas Berlyno klau

simą laiko savo rankose ir nei 
gen. Watsonui nei gen. Clay 
neduoda laisvės daryti spren
dimus vietoje pagal skubius vie-

jis nori turėti argumentą bū
simuose rinkimuose.

Tais klausimais prezidentas 
jau dabar rengia dirvą tarda
masis su pozicijos ir opozici-

Prezidento planai angažuoją Ameriką didesnėm pareigom 
pasauliui. Ar Kongresas sutiks tas pareigas prisiimti? . .

Berlynas būtų buvęs be 
sienos ir be karo, jei ne 

diplomatai?
Gen- Lucius D.. Clay, prezi

dento asmeninis įgaliotinis Ber
lyne, atvyko į Washingtoną ir 
sekmadienį kalbėjosi su prezi
dentu. Dar prieš atvykimą spau
doje buvo paleista žinia, kad 
gen. Clay įgaliojimai Berlyne 
praplečiami. Ką tas atvykimas 
ir Įgaliojimų praplėtimas reiš
kia?

Washington Evening Star pir
miausia buvo iškeltas

konfliktas tarp valstybės de-
planam. rikos paramai komunistinėm vy riais kraštais. Manoma, Kon- bai stiprūs argumentai už lais- jos lyderiais. parlamento ir gen. Clay. tos reikalavimus.

KURIE PLANAI PIRMOJE 
EILĖJE? __

1. Gelbėti Jungtines Tautas 
iš piniginio bankroto, nuper- 
kant J. Tautę paskolos lakštę 
už 100 mil. Tai labai nepopu
liarus siūlymas Kongresui, ka
da J. Tautos yra praradusios pa
sitikėjimą. Manoma, kad Kon
gresas galų gale pritars, tačiau 
prieš tai bus daug kritikos 
Amerikos santykiam su Jungti
nėm Tautom, o taip pat Ame-

Kuriuos klausimus 
tirs Kongresas

- -■ -G?
Kongreso įvairios komisijos 

numato tikrinti vyriausybės 
įstaigų veikimą. — Pentagonas 
turės aiškintis dėl “antsnukio’’ 
dėjimo karininkam, kurie pasi
sako prieš komunizmą. Tarp liu
dininkų bus gen. Walkeris. Tik
rinimas prasidės sausio 23. — 
Vidaus saugumo komisija tik
rins Amerikos prekybą su ko
munistiniais kraštais, kad nu
statytų, kiek ta prekyba stip
rina komunizmą. Ta pati komi
sija tikrins taip pat, kodėl vals
tybės departamentas sumažino 
skaičių saugumo pareigūnų .ku
rie tikrina valstybės departa
mento tarnautojų veiklą, tik
rins, kas vykdė propagandą už 
Castro, kas atsakingas už Ame
rikos politiką Konge. Tai vis 
klausimai, kurie labai jautrūs 
Amerikos visuomenėje. Tikrins 
taip pat, kiek žalos daro nusi
kaltimų reklamavimas televizi
joje ir kas tuo suinteresuotas.

ŪKINES BAZES SOVIETAI SAU NORI 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Sovietai nori statyti Ingol- 
stadte, vakarų Vokietijoje, naf-

AMERIKOS "SUPER ECHO"
Amerika iš Cape Canaveral 

šiom dienom paleis “Super 
Echo” balioną. Jis bus 35 pė
dų skersmens, svers 500 sva
rų, ploto kaip 13 aukštų na
mas. Iškils arti 1000 mylių. Bus 
matomas Amerikos rytinėse 
valstybėse kaip didelė žvaigž- 
dė. Balionas turės dvi kameras. 
Viena padarys 400 pėdų filmą 
ir su parašiutu nusileis į jūrą 
per pusę valandos nuo pakili
mo. Ten jos lauks jau lėktu- 

* vai. Pats balionas, kaip ir ra- 
- keta, pateks į atmosferą ir su

degs.

riausybėm.
2. Organizuoti ūkinę vienybę 

tarp Europos ir Amerikos, pa
naikinant ar sumažinant muito 
sienas tarp tu kraštų. Tuo pla
nu norima sudaryti bendrą Va
karų ūkini frontą ūkiniame 
lenktyniavime su komunisti-

Demokratai - respublikonai, 
ar liberalai-konservatoriai

Prezidentas demokratas, se
nate ir Atstovų Rūmuose de
mokratai turi absoliutinę dau
gumą. O betgi pernai kai ku
rie prezidento planai nebuvo 
priimti. Daugiausia opozicijos 
prezid. susilaukė iš Atstovų 
Rūmų. Priežastis ta. kad Atsto
vų Rūmuose susidaro' natūrali 
nuosaikiųjų demokratų, dau
giausia pietiečių, ir respubliko
nų koalicija, kuriai nepriimti
ni liberalų kai kurie planai.

Jei senate demokratų lyde
riai yra liberalai (daugumos ly
deris Mike Mansfield. jo pava
duotojas H. H. Humphrey, už
sienių kom. pirm. Fulbright), 
tai to nebuvo Atstovų Rūmuo
se. Po Rayburn mirties padė
tis liberalų naudai demokratų 
vadovybėje nesikeičia. Atstovų 
Rūmų pirmininku numatomas 
John W- McCormack, veikiąs 
savarankiškai, kaip tai buvo 
matyti dėl Kennedy siūlyto įsta< 
tymo mokyklom paremti. Dau
gumos lyderiu liberalai norėjo 
Įsiūlyti Missouri atstovą Richard 
Bolling. jauną, ultra liberalą, 
bet kai jį parėmė kai keno va
dinami kairieji ekstremistai 
“Americans for Democratic Ac- 
tion”, nuosaikiųjų demokratų 
abejonės dingo, ir jie perkėlė 
savo paramą Oklahomos atsto
vui Carl Albert, taip pat jau
nam. bet nuosaikiam, kuris bu
vo McCormacko pavaduotojas. 
M. Mansfield manymu, ši sesi
ja bus sunkesnė nei buvusi.
KOKIS PREZIDENTO KELIAS?

Prezidentas, turėdamas toki 
Kongresą, turi manevruoti, kad 

■ laimėtų nuosaikiųjų paramą- 
Taigi ir savo politika derintis 
prie jų. Tokia kryptimi nepa
tenkinti kairieji liberalai. Jie 
kaltina prezidentą kad jis per 
lėtai vykdąs liberalų politiką 
viduje ir tarptautiniuose san
tykiuose 

tos valyklas už 100 mil. dol. 
Formaliai statytų Vokietijos ir 
Prancūzijos firmos, kuriosą. So
vietų kapitalo yra 51 proc. Naf
tą Sovietai pristatytų iŠ Rusi
jos Dunojum. Sovietai stengias 
laimėti savo naftai vakarų Eu
ropos rinką. Pernai į vakarų 
Vokietiją atgabeno 2 mil. tonų. 
Vokietijos rinka viso reikalinga 
33 mil. Valyklų dėka tą kiekį 
Sovietai padidintų. Sovietinės
naftos apie 70 proc. eksporto 
eina į Vakarus. Tai sudaro da
bartiniu metu 10 proc- Vaka
ruose suvartojamos naftos. Da
bar Sovietai importuoja į Va
karų valstybes pustrečio sykio 
daugiau nei 1958. Daugiausia 
perka Italija.

gresas ir tam pritars, tačiau bus 
rimtas klausimas, ar Europos 
prekių laisvas Įvežimas į Ame
rikos rinkas nepakirs Ameri
kos prekės, kuri turi būti bran
gesnė. nes čia brangesnė dar
bo jėga, o jeigu norės prekių 
kainas sulyginti ir Amerikos 
prekes leisti žemesnėm kainom, 
tai gali būti numuštas ir Ame
rikos gyvenimo standartas. La

JOHty W. McCormack it Mas- pirmininkas. noaaiteto, pro kurį Jos, darbų tvarkos komiteto pir-
sachusetts busimasis Atstovų Rū- eina mokesčių, muitų, socialinio mininkas, konservatorių Salinin-
mų pirmininkas. draudimo ir pan. planai. kas.

VAKARAI OPTIMISTIŠKI: NORIM MODUS VIVENDI...
MASKVA: GERAI, BET SU SOVIETŲ ĮGULA V. BERLYNE

Vakaruose skelbiamas opti
mizmas po Thompson© pasikal
bėjimo su Gromyko. Skelbia
ma, kad bus surastas “modus

Richard Bolling, 45 įtakingas tarp 
demokratų liberalų.
CARL B. ALBERT, 53 demokratų 
lyderio pavaduotojas nuo 1955.

Maskva siūlo suvie
nytą Vokietiją

Sovietai gruodžio 27 Įteikė 
Vokietijos atstovui Kroli Mask
voje memorandumą, kuriame 
siūlo tartis dėl- Vokietijos su
jungimo. Memorandume sako
ma. kad Vakarai vykdo tokią 
politiką, kuri Vokietijos .nesu
jungs ir nesiekia sujungti- Bet 
Vokietija gali būti sujungta, 
jei ji tiesiogiai susitartu su 
Maskva pasitraukti iš Nato ir 
nusiginkluoti.

Ko toks siūlymas siekia, aiš
ku. Bet Vokietijos kairiajam 
elementui jis yra pagrindas agi
tuoti už derybas su Maskva-

— Castro nori rodytis neu
tralus konflikte tarp Sovietų 
ir kom. Kinijos bei Albanijos-

.■— Amerika sausio 6 atnauji
no diplomatinius santykius su 
Domininkonų Respublika. Jie 
buvo nutrūkę 17 mėn. Pereitą 
ketvirtadienį Amerikos Valsty
bių Organizacija atšaukė sank
cijas, kurias buvo pritaikę Tru- 
jillo.

vą rinką, bet stiprūs ir už ap- 
sitvėrimą muitais

3. Aprūpinti gydymu senes
niuosius žmones socialinio drau
dimo ribose, duoti paramą pra
džios ir aukšlesniosiom mokyk
lom ir 'kt. vidaus politikos klau
simai Dėl jų, ypačiai dėl ap
rūpinimo gydymu, prezidentas 
Kennedy pasiryžęs kovoti, net 
jeigu ir matytų pralaimėsiąs —

vivendi” Berlyno reikalu. Kon
krečiai tai reikštų: Maskva pa
sirašys sutartį su r. Vokietija, 
Maskva ir Vakarai sustabdys
Berlyne bet kokią propagandą. 
Vakarai turės priėjimą prie Ber 
lyno, okupacinių kariuomenių 
judėjimas tarp rytų ir vakarų 
Berlyno bus kaip nors sutar
tas. Taigi bus išvengta konflik
to, o tai svarbiausia.

Maskva šitam Vakarų opti
mizmui užpylė vandens. Izves- 
tija laikraštis nurodė, kaip Va
karai gali gauti ramybę dėl Ber
lyno: jei nori vakarų Berlyne 
palikti okupacines įgulas, tai tu
ri priimti į vakarų Berlyną ir 
Sovietų įgulą (bet ne vakariečių 
į rytų Berlyną).

Berlyne laisvųjų demokratų 
lyderis Mende sausio 6 kritika
vo Ameriką, Angliją ir Prancū
ziją, kad jos nevieningos ir te
gali skelbti tik popierinius pro
testus.

LAOSĄ NORI IŠPRIEVARTAU
TI ŽENEVOJE

Keturiolikos valstybių komi
sija, kuri antri metai tariasi 
dėl koalicijos Laoso valstybei,' 
pakvietė atvykti į Ženevą tris 
Laoso princus, kad čia iš nau
jo tartųsi dėl koalicinės val
džios sudarymo. Pereitą savai
tę tos derybos Laoso sostinė
je nutrūko, kai Laoso vyriau
sybės atstovas nesutiko su pla
nu atiduoti į maskvinių “neu- 
tralistų” rankas dvi pagrindi-
nes ministerijas ' — vidaus ir 
apsaugos. Tam planui Amerikos 
atstovas jau buvo pritaręs- Tai 
senas Maskvos išmėgintas bū
das — imti į komunistų ran
kas jėgą turinčias ministerijas. 
Panašus planas buvo ir Kongo 
koalicijai

PREZIDENTAS IR GENEROLAS
Prezidentas Kennedy sausio 

7 po pasikalbėjimo su gen. 
Clay. savo įgaliotiniu Berlyne, 
paskelbė neaiškų komunikatą, 
tačiau spauda jį aiškina kon
krečiau. Būtent:.

— Gen. Clay pripažinta lais
vė veikti Berlyne savarankiš

Prezidentas Kennedy sutarė 
su gen. Clay rūpintis, kad prie 
Berlyno sienos būtų ramu, kol 
eina pasitarimai Maskvoje.

— Stiprina N
Paryžiuje sausio 8 prasidėjo 

ir truks iki 20 Nato valstybių 
parlamentarų kongresas. Jame 
dalyvauja iš 15 valstybių 98 
žmonės- Iš Amerikos 20, vado
vaujami buvusio valstybės sek
retoriaus Herterio. Delegaci
joje dalyvauja ir buv. šen. W.

Vakaru parama 
kom. Kinijai

Kanada daro su kom. Kini
ja didžiausią biznį — sutarė 
pristatyti javų 6 milijonus to
nų. Prancūzija neapsileisdama 
pažadėjo per trejis metus vie
ną milijoną, Australija 2,5 mil. 
Belgija pasiūlė, bet kom - Ki
nija pasirodė principingesnė 
už kapitalistus: atsisakė pirkti 
iš krašto, kurio politiką Konge 
ji smerkia. Tada belgai puolėsi 
javus malti Vokietijoje ir per 
Vokietiją prašytis į Kinijos rin
ką. Anglija pristatė kom- Kini
jai lėktuvus.

MIRĖ LIETUVOS DRAUGAI 
ESTAI

Uppsaloje, Švedijoje, gruo
džio 12 mirė estų tautotyrinin- 
kas dr. Oskaras Lorits, eida
mas 61 metus, prieš karą lan
kęsis Lietuvoje ir palaikęs ar
timus ryšius su lietuviais.

Vokietijoje gruodžio 11 mirė 
atsargos pulk. Liudvikas Jakob* 
šen, eidamas 68 metus, per 10 
metų išbuvęs nariu Baltų Ta
ryboje.

kai pagal vietos sąlygas. ToĮdu 
sprendimu baigiamas ginčas 
dėl kompetencijos: ar sprendi
mai Berlyno reikalu priklauso 
departamentui, ar gen. Clay ir 
gen. Watsonui Berlyne, ar Na- 
to štabui Paryžiuje. Gen. Clay 
ir valstybės departamentas pa-
neigė gandus, kad buvęs kon
fliktas tarp Clay ir departa
mento. Pripažinta betgi, kad 
nesutarimai buvo kilę tarp Clay 
ir Watsono iš vienos pusės, Na- 
to iš antros. Kada Watsonas 
pasiteiravo instrukcijų, ką dary
ti, jei vokiečiai nugriaus sie
ną ir bus sukilimas, Nato atsa
kė: ‘Nieko nedaryti”. Tokis at
sakymas negalėjo patenkinti 
Clay.

Kadangi Nato štabe atsaky
mus lemia Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos politikų balsai, tai 
dabartinis Kennedy ir Clay pa
sikalbėjimas turi reikšti, kad 
Clay sprendimas nepriklauso 
nei nuo departamento nei nuo 
Nato. -

— Prezidentas ir Clay suta
rė, kad per artimiausius porą 
mėnesių, kol eina pasitarimai 
Maskvoje dėl galimų derybų 
reikia vengti bet kokių konflik
tų Berlyne.

— Berlyne, vakariniam, už
drausta pasirodyti sovietų ko
mendantui Solovjevui. Ameri
kiečių karo policija kitus sovie
tų pareigūnus praleidžia, patik
rinus, ar tai ne Solovjovas.

to vienybę
Knovvland. Delegatus paskyrė 
viceprezidentas Johnsonas ir 
Atstovų Rūmų pirmininkas. Jie 
dalyvauja ne kaip valstybių at
stovai, bet kaip asmenys. Jų 
tikslas — surasti didesnės po
litinės vienybės tarp šių kraš
tu-

Nato parlamentarų kongresą 
galima vertinti kaip pastangą 
labiau atsiremti Nato, kada J. 
Tautos nebetenka pasitikėji
mo.

Kaip Amerikos prezidento 
atstovas kalba Indijoje
Dr- Henry Kissinger, specia

lus prezidento atstovas Indijo
je, sausio 6 pareiškė, kad Ame
rika ir toliau duos paramą In
dijai. O dėl invazijos į Goa tai 
Indijos politiką kritikuoja tik 
“sentimentalūs draugai, tačiau 
tai greitai nurims”.

— Sovietai pereitą savaitę 
apskundė Ameriką Jungtinėm 
Tautom, kad Amerika neišduo- 
danti “karo nusikaltėlio” gen. 
Heusingerio.

Lupikai stato į paroję 
200,000 darbininkę
New Yorke laukiama elektri

kų streiko nuo. šio trečiadienio.
Streikas sustabdytų kitus dar
bus, kuriuose dirba 200,000 dar- 
bįninkų. Reikalauja 20 valandų 
darbo savaitės ir savaitinio at
lyginimo 165 dol. Valandai, va
dinas, po 8.25 neskaitant prie
dų. Dabar jie gauna valandai 
po 4.40.

Kas išeina iš tokios diplo
matinės politikos, rodė Berly
no sienos istorija, pradėta rug- 
piūčio 13. — Gen. Watsonas 
telegrafavo instrukcijų. Padėtis 
buvo svarstoma Bonnoje, Wa- 
shingtone. Nato štabe Paryžiu
je ir praėjo eilė dienų be jo
kios reakcijos pačiame Berly
ne. Siena buvo pastūmėta tiek, 
kad pasaulis apie ją patyrė ir 
atsidėjęs stebėjo. Komunistinės 
valdžios prestižas buvo jau pa
statytas ant kortos —po nu te-" 
kėjusio laiko sieną griauti jau 
galėjo reikšti karą. Tuo tikėjo 
dabar ir gen. Watsonas. Bet 
pradžioje, kaip rašo NYH Tri
būne, nebuvo jokia paslaptis, 
kad gen. Clay buvo įsitikinęs, 
jog

Berlyno krizė nebūtų taip iš
siplėtus, jeigu gen. Watsonas 
sieną būtę nugriovęs tuojau pat 
per kelias valandas, kai ji bu
vo pradėta statyti.

Gen Clay savo protestą de
partamentui buvo praeiškęs 
savo telegramoje gruodžio 21 
valstybės sekretoriui Rusk. 
Valstybės departamentas nepa
neigė ir nepatvirtino, kad to
kia telegrama buvo. Tik aiški
no, kad nesą nuomonių skili
mo tarp valstybės sekretoriaus 
ir gen. Clay. Patvirtino dabar 
ir tai, kad Clay įgaliojimai pra
plečiami.

N.Y.H. Tribūne ta proga pri
minė, kad

gen. Clay 1948-9 Berlyno 
krizės0 laiku buvo prieš oro til- 
tą

Jis pasisakė už tai, kad ame
rikiečių kariuomenės traukinys, 
ginkluotas iki dantų, būtų pa
leistas pro sovietų blokadą sau
sumos keliu. Jis buvo tikras, 
kad Sovietai greičiau sutiks 
trauktis negu pradėti karą. Bet 
jo planą užblokavo departamen
tas.

★

Frank L. Kluckhohn, buvęs 
valstybės departamento parei
gūnas saugumo reikalam infor
muoja

apie vieną iš tę departamen
to pareigūnę, kurie Įtakingi 
Berlyno klausimu.

Esą vienas iš mūsų pareigū
nų Washingtone gabeno savo 
automobilyje slaptus dokumen
tus ir, girtas būdamas, atsitren
kė į telefono stulpą. Departa
mentas pripažino spaudai, kad 
pareigūnas prasižengė su tai
syklėm, kurios nustato tokios 
slaptos medžiagos saugojimą. 
Bet ar dėl tokio apsileidimo 
nukentėjo ano pareigūno karje
ra — klausia autorius ir atsa
ko: — Ne. Tuojau po to inci
dento jis greitai pakilo karje
roje ir virto vienu iš svarbiau
sių žmonių departamente, o 
šiandien jis yra įtakingas tarp 
tu, kurie lemia Berlyno politi
kos klausimus.

J- Alsop (NYHT), baigdamas 
metų apžvalgą ir teigiamai ver
tindamas prezidento Kennedy 
vidaus politikos darbus, apgai
lestavo, kad nėra susigiedoji- 
mo dėl užsienių politikos ir pa
geidavo, kad juos labiau paim
tų savo žinion pats prezidentas.

v
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DABAR J08-GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones 1 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kL Smulkesniems informacijoms rašy- 
ktte/akambinkite bangiausiai patyrusiam kelionių biurui j R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines iš Sovietų Sąjungos
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TAUPYKITE CHICAGOS SENIAUSIOJE LIETUVIŲ 
taupymo IR SKOLINIMO BENDROVĖJE

Me* mokome.....

HU 1-2750 
8 W 8-2868 
TO 7-1575 
TO 1-1068 

: BR 8-6966 
WA 5-2737 
.: FI 6-1571

Gruodžio Lietuvos atsto
vas dalyvavo Etiopijos ambasa
doriaus Jo garbei suruoštuose

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinė*, maišyto*, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
Salikai — Geriausios rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruožiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

ant visų taupymo sąskaitų

5%
ant bonų sąskaitų

Kiekviena sąskaita Ugi $10,000 apdrausta 
FederaUnėje Valdžios įstaigoje:

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

Tel. AL 4-8319

Kodėl Afrikai, o Europai - ne?
da buvo

iomybės vanta. Jung^ 
tfbėg Valdybės, eidamos auto-

raudonosios propagandos auka. 

KOKI KELIAI GALIMI ANGO
LAI | LAISVE?

VjenaB kėlias v-.remti protin
gąjojimą (laisvę palaipsniui. 
Yai' siūlo Anglija, Prancūzija 
ir subrendę afrikiečiai, kaip Ni
gerija ir Ivory Coast Kitas ke
bas — padrąsinti gyventojus 
staigiai ir gaivališkai imtis ne
priklausomybės jai nepasiruo
šus. Tai siūlo Sovietų Sąjunga 
ir Kinija.

Amerika pasirinko antrą ke-

JI vengė spausti, kad būtų 
išlaisvintos pavargtos tautos 
mito sovietinio imperializmo, o 
toto pačiū meto seka Maskva, 
kai ji reikalauja išlaisvinimo 
nuo Vakarų valdymo Afrikoje.

:• .'-v-

doje (brtev&afionM Affain ir

prieČų iš Kongo 
vę paaiškinta

panašaus moderninio siekimo

genčių nesantaika. Tautinio sen
timento — dar jokio pėdsako-

Iš pradžių nepatikėjau, kai 
man sakė, jog Angoloje yra 
aktualus invazijos klausimas, 
nes Jungtinėse Tautose buvo 
aiškinama tik apie vidaus 
“spontanišką revoliuciją”. Ta
čiau apklausinėjęs nukentėju-

demiesi invazijos iš kitos upės 
pusės — teroristų iš Kongo.

Jis konkrečiai nurodė, kad 
teroras ir riaušės vyksta An

golos šiaurinėj — vakarinėj da
lyje prie Kongo, su kuriuo An
gola susisiekia per 1400 myl- 
sienos ilgį. Teroro yra paliesta 
maždaug dešimta Angolos dalis.

. iss msš

ANGOLOS žemėlapis.

Molyvuodamas viltimi, kad Kitos devynios dešimtosios yra 
bus atimtas pagrindas Maskvai ramios.

Tame pat leidinyje ir gen. 
Frank L. Howley, nuo 1952 
New Yorko universiteto vice
prezidentas, lankęsis Angoloje, 
patvirtino tą pat invazijos bai
mę ir galimybę.

KAS INVAZIJOS PRIEKYJE?
Yergan sako, kad patys vie

tos gyventojai nesižino, ar riau
šių ir teroro lyderiai yra ko
munistai ar tik naudojasi ko
munistų parama. Daugelis išli
kę gyvi nuo teroro pasakojo, 
kad užpuolikai šaukę Lumum- 
bos vardą- Tą vardą Afrikoje 
komunistai pavertė propagan
dos šūkiu.

Terorui vadovauja UPA (An-

kalbėti apie “Amerikos impe
rializmą”, Washingtonas pasi
rinko traukimąsi nuo Nata są
jungininko ši keista politika, 
užuot sulaikiusi komunistų in
filtraciją Afrikoje, ją labiau

Tokiu būdu — tvirtina Yer
gan — Angoloje šalia Portu
galijos įtūžimo Amerika yra 
pėtniusi dar nusivylimą visų 
nuosaikiųjų — tiek baltųjų, 
tiek juodųjų, tiek ir maišytų
jų. Jie negali suprasti, kodėl 
Amerikos demokratija susidėjo 
su komunistais, rasistais, burti
ninkais ir kanibalais

SUKILIMAS AR INVAZIJA
T%rp tų dalykų, kuriuos Max golos tautų unija) ir FRAIN 

Yergan rado tarp vietos gyven- (Angolos nepriklausomybės tau- 
tojų aktualius, labiausiai pažy< finis frontas). Jų lyderiai pa
mėtau baimė. Tai dalykas, ku- reiškimuose spaudai nesigynė, 
ris buvo visur jaučiamas. Kai kad jie esą prokomunistai. Abi-

(Long Play Hi-Fi Lithuanian Records)
$3.50 

5J)O

5.00 
SJM) 
4J0 
440 
540 
840

Dainas ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $4-50) 
Mano Lietuvos prtshrrtnimai, L. Juodis; 14 liet, dainų---------
DMnuojarne su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota "Rūtbs” 

. ansamblio  ............/.------------X— ..(stereo $8.00)
' Pavergto* tėvynes dainos ir šokiai, J. Stukas; 2 pleMtetos 

Lietuviams dainos Ir šokiai, Monttor Co. 18 dainų ir šoklų 
(_ Wt<Mi dotuos? Sodino IteV MKcM* cftoro 57 ddtiy .
S. Bartais radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kaMd. giesm. 
Rožė* Ir tjrlto vdkarM, V. Slankūs, 11 šokių muziko*----------

MTlžino paunksmė, B. Sruogos, MontreaHo IteL dramos te- 
. atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas ...__ J.________

' Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango Ir valsas__ ____________
Ar pamoto... V. Stankus, 10 šoktų muzika (stereo $740) 
20 operų arijų, A. Dieutė-Trsėiokiėnė (3 plokštelės) ______
Lietuvių šokią rinkinys, A. Šabaniauskas, albumas X ...........{
. ’ albumas XI ...........

Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) __________ ____________
BrglnėHaL MontreaHo IteL dramos. vaikams pasaka ______

9 rsoor^l courš^l
Plokštelių albumai gaunami:

SJ50

1540 
140 
•M 

1240 
540 
540 
540 
5.00 
3.00

BraoUyn 21, N. Y.

yra abejonei, kad invazija yra

įsitikinęs, kaip ir daugelis tyru*

renctjoįe 1958,
kurioje dalyvavo gausios So

vietų ir kom. Kinijos delega
cijos, o taip pat kairiosios gru
pės iš . Indijos, Jungtinių 
fybių ir kitų ne Afrikos 
tų-

Kaip teroristai veikia, 
Iriau informavo jau gen- 
ley, kuris buvo pirmasis
rikietis, leistas įeiti į teroro sri-

Vate- 
kraš-

smul- 
How- 
ame-

V

SOVIETINIS GYVENIMAS—GERIAUSIAS AGITATORIUS
"Sovietinis gyvenimas — ge

riausias agitatorius" — tokia 
antrašte ėmė apie sovietinį gy
venimą pasakoti V- šliakonis, 
Panevėžio partijos biuro sekre
torius... Jo pavyzdžiu paimam 
keletą vaizdų iš sovietinio gy
venimo, skelbiamo Sovetskaja 
Litva.

Iš Kauno:
Gyvenu — rašo V. Poliakov 

— Tunelio gatvėje ketvirtame 
aukšte namo Nr. 88- Viskas bu
vo gerai, bet prieš kelis mėne
sius dingo vanduo staiga- Van
dens neteko visi ketvirto ir

lš Lentvario:

Šitą moterį galima dažnai su
tikti Lentvario miesto tarybo
je, “Kaitros” fabriko namų val
dyboje, Trakų rajono vykdomo
jo komiteto kultūros skyriuje 
ir kt- Tik įėjusi, ji teiraujas: 
“O kaip mano pareiškimas? 
Kokių žygių padaryta?”.

Tai Vera Georgievna Boico
va, kuri niekur nedirba, bet 
visur skundžiasi. Mat prieš du 
mėnesius Boicova dirbo Kait
ros fabriko kultūros namų gar-

trečio aukšto gyventojai. Krei
pėmės į namų valdytoją. Vie
nam atsakė: “Nepakankamas 
spaudimas”. Kitam: “Stato van
dens bokštą, bus rytoj viskas 
tvarkoj” ... Iš pradžių nešė; 
mės vandenį iš šulinio, kuris 
yra namo rūsy. Bet vieną die
ną radom ant rūsio durų paka
bintą spyną — užrakinta. Na
mų valdytoj<?*įsakymu. Mes li
komės visai be vandens. “Neto
li Nemunas”, nuramino namų derobe ir buvo laikinai priim. 
valdytojas Barsevičius.

MIDLAND SAVINOS
and Loan Association

4040 Archer Avė. • Chicago 32, III. ePhone CL 4-4470 

Augusi Saldokas, Prezidentas

COSMOS PARCEL EXPRESS 
CORPORATION

Liet pasiuntinybės
Lietuvos atstovas gruodžio 2 

dalyvavo Apaštališko delegato 
suruoštame priėmime Vatikano 
valstybės sekretoriaus kardino
lo Amleto Giovanni Cicognani 
garbei

Gruodžio 18 Lietuvos atsto
vas ir ponia O. Kajeckienė da
lyvavo priėmime, kurį valsty
bės departamente buvo suruo- 
šęs to departamento protoko
lo šefas ambasadorius Angier 
Biddle Duke diplomatinių mi
sijų šefams.

Gruodžio 19 p. p. Rajeckai 
dalyvavo valstybės sekretoriaus 
ir ponios Dean Rusk rengtuo
se diplomatinių misijų šefams 
pietuose valstybės departamen
te.

Gruodžio mėnesį ir sausio 
mėn. pradžioje jie dalyvavo 
priėmimuose, kuriuos savo tau
tinių švenčių proga buvo su
rengė Afrikos respublikos^ Thi 
lando, Upper Volios, Nigerio* 
ir Kamerūno ambasadoriai.

Gruodžio 13 Lietuvos atsto
vas ir p. O. Kajeckienė' daly
vavo buvusio protokolo šefo 
pavaduotojo ir ponios Conger 
bei ponios Hopkins jų garbei 
suruoštuose pietuose Sulgrave 
klube ir vėliau, jų kvietimu, 
Constitution Hali simfonijos 
koncerte.

ta į meno saviveiklos ratelį. 
Paskui ji ėmė reikalauti nuo
latinės vietos kultūros namuo
se. Ją kaip nesugyvenamą pa
šalino visai iš saviveiklos. Ji 
padavė skundus prieš kultūros 
namų direktorių- - >

šioje istor^joje^svarbiausias 
agitatorius yra ne skundas, bet 
vardai. Lentvario fabriko var
das tai lietuviškas — “Kaitra”. 
Bet jo kultūros namų direkto
rius vadinasi Nechamkin. Meni
nės saviveiklos ratelio nariai, 
kurie reiškė protestą ir pasi
piktinimą ana Boicova, tokiom 

Lietuvos pasiuntinybės pa- pavardėm: Afanasjev, Balsevi
čiūtė, Žernosekova, KuroČkina, 
Michienok, Rungo. Tai geriau
sias agitatorius apie rusų ko
lonizavimą Lietuvoje.

Iš Klaipėdos:

Mano bute prieš keletą mė
nesių sugedo virtuvinė plyta. 
Rodos smulkmena. Bet dėl jos 
aš vaikščiojau į namų valdybą 
daug sykių. Kiekvieną kartą 
man žadėjo pataisyti ir nė sy
kio neištesėjo. Tada aš kreipiau
si į miesto vykdomojo komite
to vietinio ūkio skyrių. “Virtu
vės židinio remontas bus atlik
tas iki š. m. spalio 10”, man 
atsakė raštu skyriaus viršinin
kas drg. Murnikov. Bet ir jis 
nieko negalėjo padaryti. Taip 
skundžiasi pilietis Gorškov — 
jo pavardė irgi “didelė propa
ganda”.

Gruodžio 12 Lietuvos atsto
vas dalyvavo Joint BaHic Com- 
mitte surengtoje spaudas kon
ferencijoje ir priėmime.

Sausio 4 Lietuvos atstovas 
dalyvavo Diplomatinio korpuso 
dekano misijų šefams suruošta
me priėmime.

stangų dėkav^uodao 26 Balti- 
morės lietuvių tautinių šokių 
grupė dalyvavo Christmas Pa- 
geant of Peace suruoštame tau
tinių šokių festivalyje, Lisner 
Auditorium, Washingtone.

Gruodžio 30 p.p. Kajeckai su
ruošė Kalėdų eglutę Washingto- 
no lietuviu šeštadieninės mo
kyklos vaikučiams ir jos moky- 
tojams-

Kalėdy ir Naujųjų Metų pro
ga Lietuvos atstovas ir ponia 
pasikeitė sveikinimais su lais
vųjų valstybių ambasadoriais 
Washingtone. Ta proga jie ga
vo sveikinimus ir iš JAV pre
zidento Kennedy, buvusio pre
zidento Eicenhawerio ir aukš
tųjų valstybės departamento pa
reigūnų bei diplomatinių šefų. 
Washington, D.C.
1961 sausio 4

Licensed by Vneshposiltorg

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI APDRAUSTI > PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet: kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

e NEW YORK 3, N.Y„ 39 - 2nd Avenue — Tto.: AL 4-5456
e BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue' — Tel.; Dl 5-8808
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.
• PATER8ON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
e NEW HAVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LO 2-1446
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Canon Street — Tel.:
• VVORCESTER, Mass, 174 Millbury Street — Tel.:
• HAMTRANCK, Mkh, 11333 Jo*. Campau — Tel.:
• ČLEVELANO 13, Ohio, 904 Literary Road — Tel.:
• CHICAGO 22, IH, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.:
• CHICAGO 8, III, 3212 So. Halsted Street — Tel.:
e SAN FRANCI SCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 <
• NEVVARK 3, N. J, 428 Springfieid Avenue — Tel.: Bl 3-1797 '
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4035 <
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 <
• GRANO RAPIDS, Micb, 606 Bridge St, N.W. — GL 8-2256 <
• PASSAIC, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 2-6387 <
• DETROIT, Mich, 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 1-5355 J
• ATHOL, Mas*, 61 ML Pleasont Street — CH 9-6245
• LOS ANGELES 22, Calif, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994 <
• BOSTON 18, Mas*, 271Shawmut Avė. — TeL: Ll 2-1767 <
• VINELAND, NJ, We«t Landi* Avė, Greek Orthodox Club Bldg.

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!

(ivbolesale) kainomis.

K & K FABRICS

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAU VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiam* prasideda nuo $9.50 už pilną eilutų

WEISS & KATZ, INC
AMD ST^ N. Y.C. TeL GR 7-1138

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDIMŲ :
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
■ Audimai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
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salos buvo atsiųstos penkios 
mergaitės — visos juodos. Bet 
tai nieko nekliudė. Tristano sa
loje buvo branginamas žmo-

SUBSCRIPTION RATE8 
Domoetic yearly -------------- _
Brookiyn. N. Y. ------ ;-------- 1_
Half yoar ________________
Foroign __________________

riavę po viso pasaulio vande
nis. Tristano saloje jie 1817 
metais įkurdino savo karinę į* 
gulą, kad būtų arčiau “kaimyni-

Laikratti tvarto REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDBL1S 
Stralpaaiu* Ir Itsroepnndeneljas redakcija taiso savo nuotiOra. Nenaudoti atraito 
nlai saugomi Ir gražinami autoriams pratant. Pavarde pasirašyt! straipsniai nebd 
tinai UreHkla redakcijos nuomone. Už skelbime turini Ir kalba redakcija neatsako. 
REDAKCIJA Ir ADMINISTRACIJA: *10 Willoughby Avė., Brookiyn 21* N. Y.

TaL: OLanmere S-72S1

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams 
Brookiyn. N. V. — 
Pusei metu —___ -
Užsienyje -- ----------

THE WORKER (Tltie CopyrioM) By FRANC18CAN FATKERS 
Eina nuo 1B15 metu- 1S51 sujungi AMERIKĄ* LOS 
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS 

žeeond ciam postage paid at Brookiyn Post Office

Praėjusių metų pabaigoje iš Tristano sa- 
los Atlanto vandenyne 263 žmonės buvo 
ugniakalnio išvyti į mūsų atominį amžių.

TRISTANTO saloje prasiveržia vulkanas.

Ar iš tikrąją linkėjome gero?
Viso gero linkėjome vieni ki

tiem Kalėdose ir Naujais Me
tais. Prisiminėme daug savo ar
timųjų, pažįstamų, draugų ir 
bendradarbių. Sveikinome atvi
ruku arba žodžiu, apsilankymu 
bei dovanomis. Bet jei kam ne
parašėme nė atviruko, vis tiek 
iš savo linkėjimų neišskyrėme. 
Mūsų šventiniai linkėjimai ' sie
kė visas mums artimas širdis. 
Tuo būdu milijonai žmonių ap
sikeitė linkėjimais sėkmės ir 
laimės. Išreikštas visuotinis no
ras, kad būtų gera visur ir vi
siem.

Praėjusieji metai niekam iš 
gyvųjų neatnešė tokios dide
lės atmainos, kaip Tristano sa
los gyventojam. Vienu ypu jie 
peršoko apie 150 metų ir at
sirado visai kitame pasaulyje, 
kurį mes vadiname “dvidešim
tojo amžiaus civilizacija” ... 
Įspūdis nepaprastas, o rūpes-

Akivaizdoj* to didžiojo me
lo, kuris ligi karo įtampos 
drumsčia mūsų laikus, geros 
valios linkėjimai šiandien daro
si dar reikšmingesni Jie išreiš
kia mūsų norą savo santykius
su kitais grįsti žmoniškumu, čiai dar nepaprastesni- Apie tai 
Linkėdami kitiem gero, mes 
norime, kad žmonėse nyktų ne
santaika, priešiškumas, apgaulė 
ir visa pikta, kas gyvenimą da
ro sunkų ir mums patiems ir 
kitiems. .Nors vienu tik linkė
jimu blogybės negalima paša
linti, bet geras žodis jau rodo, 
kad esame nusiteikę jos kra
tytis ir su ja kovoti.

šventiniai linkėjimai, kai kas 
mano, tėra papročio ir mados 
reikalas. Nėra ir sunku jį ten
kinti, neš linkėjimas tėra “tuš
čias” žodis. Bet iš tikrųjų ne
visai taip. Net ir tada, kai yra 
stiprus mados ar papročio aks
tinas. sveikinimas lieka žmogiš
ku veiksmu- Kas sveikina ir 
linki kitam sėkmės, išreiškia 
savo geros valios nusiteikimą. 
Jei tokio nusiteikimo neturėtų, 
o sveikintų, būtų tiktai man
dagus veidmainis.

Kovodami su piktu, 
galime linkėti pikto 
net ir savo nedraugui 
šui. Jei toks negeras mūsų 
geismas pildytųsi, negerovė tik
tai didėtų. Mes gi norime, kad 
gera viršytų pikta. Mes geidžia
me. kad pildytųsi geri mūsų 
linkėjimai. Tad linkime, kad ir 
tie, kurie daro kitiem pikta, 
susiprastų ir pasikeistų.

mes 
niekam, 
ar prie-

ne

laikraščiai vis dar nesiliauja ra
šę. Ką jie randa įdomaus?

Adomas ir Ieva su 16 vaikę...
Atlanto vandenyne, tarp Af

rikos ir Pietų Amerikos, portu
galų admirolas Tristan da Cun- 
ha dar 1506 aptiko ugniakal- 
nio salą. Niekas negyveno, nes 
buvo per toli nuo abiejų vande
nynų ir ugniakalnis vis pagrū
modavo. Tik paskutinius 250 
metų neberūko. Tai geriausiai 
žinojo anglai, tada jau plūdu-

nes” (už 2,200 km) kitos salos, 
Šv. Elenos, kur buvo kalinamas 
Prancūzijos imperatorius Napo
leonas. Jam 1821 mirus,karinė 
įgula iš Tristano salos buvo iš
kelta. Liko tiktai kapralas Glas- 
sas su savo žmona ir 16 vaikų. 
Gal jis nesitikėjo kitur rasti 
geresnės vietos savo didelei šei
mai, nors liko vienui vieni, ap
supti tolimų vandenų- Sala te
turėjo 16 kv km ploto. Tai tik 
skeveldra okeane!

Nauji draugai ir juodos < 
nuotakos

Po poros metų iš sudužusių 
laivų išsigelbėjo trys jūrinin
kai: vienas olandas ir du italai. 
Belaukdami, kad pasirodytų 
koks laivas ir paimtų, apsipra
to ir užsiliko. Kapralas Glassas 
pasirūpino, kad tiem trim jūri
ninkam ir vyresniem jo sūnum 
rastųsi žmonos. Iš šv. Elenos

gus, o ne rasė. Kai gimė ir au
go, vieniem odos spalva tam
sėjo, kitiem šviesėjo. Kone vi
si pasidarė dailiai juosvi. Per 
šimtą su viršum metų jų padi
dėjo ligi trijų šimtinių, bet pa
siliko tik septynios pavardės: 
Glass, Green, Hagan, Lavarello, 
Repetto, Rogers ir Swain. Be
veik visi susigiminiavę.

Nei pinigę nei valdžios •
Toji didelė gentis, ėmusis sa

ve vadinti tristanais, vertėsi
• bulvių auginimu, avių veisimu 
ir žvejyba. Bulvės ir žuvis buvo 
pagrindinis jų valgis. Iš avių 
vilnos gaminosi apdarą. Dau
giau nieko nereikėjo — nei pi
nigo nei valdžios. Pinigą pir
mąjį kartą pamatė tiktai po pra
ėjusio karo pabaigos, kai buvo 
įkurtas konservų fabrikas. Apie 
karą sužinojo tiktai 1944 me
tais. o apie jo pabaigą — tik

ROSE REPETTO ir Albert Glass 
Londone.

Pasikeitimas ateina iš dva
sios, ir pirmiausia iš mūsų pa
čių- Nuoširdžiai kitiem gero lin
kėdami, mes jau esame nusitei
kę gera ir daryti. Savo linkė
jimu tartum Įsipareigojame rū
pintis, kad kitiem iš tikrųjų bū
tų geriau, kaip esame linkėję 
Tuo būdu šventiniai linkėjimai 
mus saisto ir po švenčių. Ne
norėdami palikti veidmainiai, 
mes teiksime pagalbos ir para- 

nesveikindavo. Tai supranta- mos, jeigu jos kam reikės ir 
kiek tai bus mums įmanoma.

Linkėjimai tiktai tada pildo
si. kai juos papildo veiksmai. 
Kai veiksmų privengiame, nors 
ir galėtume juos nesunkiai at
likti. mūsų linkėjimai darosi 
tušti- Tebūna šiemetiniai mūsų 

gali būti paverstas didžiuoju • linkėjimai brandūs ištisus me
tus!

Veidmainiškumo ryškų pavyz
di turėjome prieš šventes, kai 
Chruščiovas sveikino Šv. Tėvą, 
linkėdamas jam viso gero. Vi-
si suprato, kad tame linkėjime
geros valios nebuvo. Nebuvo 
nė diplomatinio mandagumo, 
nes ligi tol Sovietų Rusijos vy
riausybė jokia proga popiežiaus

ma ir nuoseklu, nes ateistinė 
vyriausybė negali turėti nė tru
pinio geros valios linkėjimų šv. 
Sostui, kurį įžūliai puola -ir 
šmeižia kiekviena proga. Chruš
čiovas parodė, kaip sveikinimas

melu. MELDŽIASI, pasieki Anglijos krantus.

1945 metų gruodyje. Porą tre
jetą kartų per metus iš Pie
tų Afrikos, Kapstadto, atplauk
davo laivas su paštu ir reikme
nimis. Vienintelis technikos pa
būklas buvo dviratis. Vėliau 
prie konservų fabriko dar at
sirado traktorius ir sunkveži
mis. “Civilizacija” pradėjo brau
tis i salą, bet nusistojusio ir 
užkonservubto gyvenimo nekei
tė. Nebuvo ir jokios valdžios. 
Vieną dieną pabudo "senis" . .

Praėjusių metų spalio pra
džioje ėmė kažkas dundėti. Tai 
budo senasis užgęsęs vulkanas,

liudininkais, kaip žmonės gali 
gyventi žemėje ir kaip jie gy
vena. Willie Repetto laikraščių 
korespondentam pastebėjo:

“Mano žmonės yra geri ir ne
balti ... Jie nežino, kas yra 
melas. Savo saloje mes neturė
jome nei policininkų nei teis
mo. Nebuvo jokių nusikaltimų 
nei kivirčų. Vieni kitus mes 
gerbėme ir mylėjome. Šventai 
laikėmės dešimties Dievo įsaky
mų. .. Aš dabar bijau, kad mes 
pražūsime •.. Aš dabar bijau, 
kad mes iškriksime, nors val
džia ir pažadėjo mums duoti 
atskirą salą prie Škotijos”.

Sekmadienį jų kunigas Jack 
Jevvell, anglikonas, meldėsi: 
“Padėk- niums, Visagalis Tėve, 
kad Tavo vaikam iš Tristano 
neatsitiktų kas blogo nei kūnui 
nei dvasiai”. Bet vaikų chore
lis jaū nebegiedojo: visi 45 ko
sėjo . -.

Saloje niekas nesirgo nei gri
pu (influenza), nei reumatizmu, 
nei . tymais. Ten nežinota nei 
inkstų, nei tulžies, nei pūslės 
uždegimų. Žmonės teiravosi, 
kas yra “kraujo spaudimas”...

Dar labiau stebėjosi, kai te
levizijoje pamatė, kaip žmogus 
žmogų žudo. “Ar gi tai galima? 
Tai nusikaltimas penktajam Die 
vo įsakymui!”. Tristano salos 
263 gyventojai atsidūrė “nusi
kaltimų civilizacijoje”.

| MATAS UDELIS

I Keleivis iš Kauno

2.
Nusisamdžiau patalpą 

Lukšio gatvėje. Dalį įrankių tu
rėjau. dalį prisipirkau. Taip ir 
pradėjau dirbti. Atsirado dau
giau laiko maistui nusipirkti. 
Laikui bėgant, įsigijau klijen- 
tūrą, o uždarbis padidėjo dau
giau negu tris kartus. Vėliau 
įsijungė ir brolis šaltkalvis. Dir
bom visus metalo darbus, elekt
ros įrengimus, taisėm vanden
tiekius ir k. Butą nušisamdėm 
tame pačiame name, kur buvo 
dirbtuvė- Dirbtuvė buvo pir
mam aukšte, o butas antram. 
Butas užėmė tris kambarius ir 
virtuvę su vonia. Telefonas bu
vo tik dirbtuvėje. Persikraus
tęs į naują Imtą, ir ten įsive
džiau telefoną. Žmona turėjo 
fabriką palikti, nes namie at
sirado daugiau darbo. Pas ma
nę dirbo keli svetimi žmonės, 
brolis. Kiti imdavo darbus į 
namus. Laikui bėgant, mano 
dirbtuvė virto ir elektros reik
menų parduotuve.

Iki antro rusų įdėjimo daug 
kas mano gyvenime nepasikeitė. 
Tik neturėdami savo vaikų, pri

mena auginti 3 metų mergytę. 
Jos motina mirdama prašė duk
terytės neapleisti- Nors ir buvo 
šis tas iš giminių, bet kūdikio 
likimą motina pavedė mums. 
Mes ją įdukrinome ir iki 1945 
auginom. Kai mane suėmė, žmo
na iki 1956 augino viena- Da
bar ištekėjus. Vedybos buvo ne
apgalvotos, ir rezultate negalėjo 
su mumis išvažiuoti Vokietijon, 
Dabar turi porą dukryčių, iš ku
rių vieną mudu su žmona iki 
9 mėnesių auginom. Ir dabar 
tenka po truputį savo dukrą su
šelpti. Ji mums yra kaip tikras 
kūdikis.

Kai vokiečiai pralaimėjo prie 
Stalingrado ir ėmė trauktis, 
1944 vasarą frontas priartėjo 
prie Lietuvos. Reikėjo kur nors 
trauktis- žmonės krovėsi savo 
mantą, bėgo į Vakarus. Aš sė
dau motociklan ir išvažiavau 
pas tėvus. į kaimą paprašyti ark
lio mantai išvežti iš Kauno. Tė
vas atvažiavo su pora arklių, 
ilgomis vežėčiomis, prikrovė pil
ną vežimą, bet atrodo, kad vis
kas liko. Žmona išėjo pas vo
kiečius rūpintis leidimu išvyk

ti į Vakarus. Pirmą dieną ne
priėjo, nes buvo didelis susigrū
dimas. Aš tuo tarpu nusipirkau 
arklį su vežimu ir pradėjau 
krauti daiktus ir gabenti pas 
tėvus, žmona pakartotinai buvo 
ėjusi leidimo, bet jau buvo per 
vėlu — įstaigos buvo išsikėlu
sios. Nutarėm laikinai apsigy
venti kaime pas tėvus. Taip ir 
neišvažiavome.

★ '
MASKVOS radijas visą laiką 

ragino niekur nebėgti, žadėjo 
bausti tik nusikaltėlius, o ra
miems žmonėms nieko nedaryti. 
Rusam užėjus, . vėl pradėjom 
kraustytis miestan- Parvažiavę 
radom duris atplėštas. Daug kas 
iš smulkmenų buvo išnešta, šei
mininkauta rusų karių- Aš įsto
jau į Kauno teatrą scenos švie
tėju. žmona šeimininkavo na
mie. Dienos metu, kaip ir se
niau, darbavausi dirbtuvėje. Va
karais ir vėl išeidavau į teat
rą. Dirbtuvėje teko dirbti vie
nam. Kadangi patentą turėjau, 
tai ir rusai kliūčių nedarė- Bro
lis jau porą metų tarnavo po
licijoje. Aleksoto policijos vir
šininkui susiginčijus su vienu 
neblaiviu policininku, viršinin
kas buvo nušautas keliais šū
viais. Tai įvyko keliom dienom 
prieš užimant bolševikam Kau
ną. Visa policija buvo vienoje 
būstinėje. Nakties metu išgirdę 
šūvius, visi sukilo. Įbėgę į vir
šininko kabinetą, rado jį krau
juose paplūdusį, be gyvybės

ženklo. Besivejant žudiką, ma
no brolis buvo sužeistas. Kadan
gi rusų kariuomenė buvo dar 
už kelių dešimčių kilom- nuo 
Kauno, tai mano brolis pateko 
vokiečių karo policijos globon 
ir buvo išvežtas į Vokietiją! Aš 
įstojau į teatrą dirbti, kad gau-. 
čiau pažymėjimą ir nereiktų ei
ti į raudonąją armiją- Rusai bu
vo paskelbę mobilizaciją.

Vieną kartą — tai buvo 1945 
vasario 14 — parėjus man iš 
teatro kiek anksčiau, žmona pa
pasakojo, kad buvo užėję į dirb
tuvę keli rusų kariai, ginkluoti 
automatais, klausinėjo manęs. 
Vienas iš jų buvo jaunas žyde
lis, kalbėjo lietuviškai. Žmona 
pasakiusi, kad aš dirbu teatre. 
Pasisukinėję po dirbtuvę, išėjo. 
Nebuvo tai pirmas kartas, kad 
pas mane į dirbtuvę užeitų ka
riškiai. Pavalgęs vakarienę, kuo 
ramiausiai atsiguliau. Ryte žmo
na atsikėlė anksčiau. Apie 6 
v- atėjusi žadino mane sakyda
ma: “Kelkis, tu žiūrėk, kas čia 
dedasi” Prieš mane stovėjo ru
sų karininkas su ginklu ranko
je. Pareikalavo dokumentų. Do
kumentai buvo prie lovos ant 
naktinio staliuko. Dokumentus 
parodžiau. Pažiūrėjęs liepė kel
tis, rengtis. Turiu pažymėti, kad 
mano pavardė jiems nebuvo ži
noma, nes pirmiausia buvo už
ėję pas sargą ir paklausė: “Ku
riame bute yra dirbtuvės savi
ninkas?”. Sargas mano butą pa
rodė. __

Atsikėlęs pastebėjau, kad vi
suose kambariuose pilna karei
vių. žiūriu — tik verčia, ieš
ko kažmko. Vienas kariškis jau 
laikė rankose mano rašomąją 
mašinėlę- Antras, atnešęs prie 
karininko, patiesė vokišką ka
rišką uniformą su miline. Pa- 
aiškinom, kad pirkom turguje. 
Žmona norinti mergytei paltu
ką pasiūti- Man liepė pasiimti 
porai dienų maisto ir porą bal
tinių, iki išaiškins mano asme
nybę. Pasirodo, kad tai' buvo 
pravažiuojančioji kariška “kon- 
trazvietka” — kontražvalgyba. 
Dokumentus liepė pasiimti su 
savim ir išsivedė. Mergytė pra
dėjo spiegti ne savu balsu, o 
žmona laikėsi tvirtai. Gatvėje 
privedė prie kariško sunkveži
mio, kuriame jau sėdėjo keli 
Žmonės. Visi kariškiai susėdo į 
mašiną- Mus susodino taip, kad 
kojos imtų išskėstos, o tame 
tarpe kitas atsisėstų. Iš viso bu
vome penki vyrai. Mašina suju
dėjo. Mus vežė šalutinėmis gat-, 
vėmis. Pravažiavome žiemos 
uostą, Karmelitų bažnyčią, Pra
monės gatvę. Važiavome Šančių 
link. Pagaliau pasiekėm Petra
šiūnus.

Petrašiūnuose mašina įsuko 
į vieną kiemą, prie dviejų aukš
tų namo. Visus penkis išsodino 
ir suvarė į to namo rūsį. Rū
syje buvo tamsu. Be mūsų dar 
buvo apie 20 ar daugiau žmo
nių.

(Bus daugiau?

pakilęs 8,000 pėdų į aukštį. Sa
loje jau kurį laiką gyvenęs an
glų administratorius Peter Whe- 
eler spalio 10 pasišaukė tris* 
taniečių vyriausįjį Wil. Repet
to ir pranešė, kad reikia tuo
jau iš salos kraustytis. Tasai ap
skelbė savo žmonėm nelinks
mą žinią: “Mes turime išvyk
ti ... pabudo mūsų Senis”. “O 
kur vyksime?” — žmonės klau
sė. “Dievo valia ... Jis mus 
saugojo ligi šiol, saugos ir to
liau”- Visi pakluso, palikę vi
sa: savo trobeles, pasėlius, daik 
tus, gyvulius, šunis ir kates. 
Anglų laivas “Leopardas” buvo 
toks nedidelis^ kad nebuvo ga
lima jo paversti Nojaus arka ir 
paimti kiekvieno gyvio po po
rą ... Netrukus ugninė tešla 
išsiliejo ir sudegino visa, kas 
tik buvo palikę, žmones išve
žė į Kapstadtą, paskui į Ang
liją prie Londono- Jie atsidū
rė visai kitame pasaulyje.

Pasaulis Dievo ir pasaulis 
žmogaus

Tie ugnies išvytieji žmonės, 
staiga atsiradę “pažengusios” 
civilizacijos laikuose, pasidarė

Kodėl pas jus žmonės 
nesijuokia?

Iš “žemės rojaus” išvytiem 
krito dar į akis, kad tirštoje 
žmonių masėje mažai kas juo
kiasi. Visi atrodo tokie paniurę. 
“Mes ten krykštavome” — pa- 

(nukelta į 4 psl.)

KUN. JACK JEWEEL su Alon 
Green naujagimiu, pakrikštytu 
jau Anglijoje.

ROBE REPETTO prie madų vitrinos Londone.
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N. ANGLIJOS kunigai Brocktono vienuolyną. Pirmoje «H>je aMi: tom. 
A. Kontautas. kun. J. Svagždys, prel. Pr. Vlrmauskis, preL Pr. Juras, 
antroje eilėje: kun. Al. Klimas, kun. S. SauHnas, kun. J. Klimas, kun. 
V. Vembre, kun. J. žuromskis,* kun. Al. laniūnas, kun. Al. Abračinskas, 
kun. J. Bernatonis.

~EI Cid- (vadas, viešpats) 
tai herojinė drama, paimta S 
ispanų epo. filmą padarė Sa- 
muel Bronston per AHied Ar- 
tėte filmą studįją. kuri pasižy
mi originaliai^ geni aHilrtafai

EI Cid (tikras vardas ku- 
mgaikštis Rodrigo Diaz de Bi- 
var) buvo Ispanijos herojus

STATOMA NAUJA KOPLYČIA .
buvo pastatyta irgi už 425,000 
doL

Buvo įvairių projektų, kaip 
sutelkti koplyčios fondą. Nutar
ta įtaisyti atminimų lentas 1,000 
aukotojam (atskirą kiekvienam), 
100 (bendrą), 50 (bendrą). Net 
ir tuos, kurie aukos po mažiau, 
paminėti prie altoriaus. > _ _ _______ Į_____

Manykim, kad atsiras geros . nelio puikią dramą “Le Cid’ 
širdies lietuvių, kurie norės pa
gerbti Dievą gražia koplyčia, 
kurie norės seselėms padaryti 
patogumų ir tuo atsilyginti už 
tai, kad moko dar lietuviškai. 
Gal bus ir tokių, kurie norės 
įamžinti savo7 vardą.

Bus reikalinga įtaisyti: šven
tovė prie altoriaus — 10,000, 
navos — 10,000, kunigų zakris-

Brockton, Mass. Gruodžio 28 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolynan, kurio kapelionu 
yra kun. J. Švagždys, atvyko 
dar prel. Pr. Virmauskis, prel. 
K Vasys, prel. Pr- Juras, kun. 
J. Žuromskis, kun. S. Saulėnas, 
kun. J. Bernatonis, kun. A. 
Kontautas, kun- A. Janiūnas, 
kun. Al. Abračinskas, kun. M. 
Vembrė, kun. Al. Klimas, kun. 
J- Klimas išklausyti pranešimo 
apie koplyčios planą ir organi
zuojamą statybos vajų.

Vienuolyno viršininkė moti
na Cecilija pasidžiaugė atsilan
kiusiais ir pareiškė, kad dabar 
didžiausias vienuolyno rūpestis 
— tai naujos koplyčios staty
ba. Be to, motina Cecilija pra-

tija — 3,000, altoriaus kilimas 
1,000, monstrancija — 1,000, 
siena tarp altoriaus ir zakristi
jos — 1,000, taurė mišiom —

nešė, kad paskirtas architek
tas D. Šheele.

Atrodo kiek keista, kad lie
tuviai stato koplyčią ir iš lietu
vių renkami pinigai, o architek- 800, altoriaus akmuo — 500,
tas paskirtas nelietuvis. Ar iš ciborija — 500, išstatymo sos- 
lietuvių neatsirastų architektų, 
kurie galėtų suprojektuoti kop
lyčią ir įjungti lietuviškų pa
gražinimų? Gaila, kad savo lai
ku Bostone leistas ‘Rytas’ ne
įdėjo tautininkų namų So. Bos
tone aprašymo. Gi buvo žinia, 
kad lankėsi ir seselės. Viena iš 
jų prasitarė: “Dieve, kaip gra
žu”.

Architektas, aiškindamas ir 
rodydamas daugiau kaip trisde
šimt atskirų lapų, nusakė pato
gumus ir kiek sutaupė: vienur 
30, kitur 700, dar kitur net 
2.000 dol. O visdėlto projektas 
išėjo 425,000 dol- Ar ne per
daug aukšta koplyčios kaina dėl 
300 vietų, kai čia pat Brockto- 
ne 1000 vietų lietuvių bažnyčia

tas — 500, altoriaus kanonai 
— 300, žvakidės -— 200 ir šim
tai kitų dalykėlių. Jau yra atsi
radę fundatoriai didžiajam al
toriui, tabernakului, kryžiui 

•prie tabemakulo, vargonams, 
Kryžiaus keliams, did- langui 
prie choro,, mišiolui ir padėk
lui, šoniniam altoriam, 2 statu
lom.

Be to, bus reikalinga iškil
minga apranga — 1.200, nede
gama spinta rūbam 500, smil
kytuvas, laivelis, pastatas — 
250, 5 albos po 150-kiekviena, 
5 kapos po 200, 5 arnotai po 
200, procesijų kryžius — 200, 
zakristijos kryžius — 150 ir k.

Be to, motina Cecilija dar pa
pasakojo, kaip vienuolyne atsi
rado Dievo Motinos (Mater 
Dei) akademija. Padidėjus mo
kyklinių vaikų skaičiui, buvo 
reikalinga rūpintis ir mokytojo
mis. Bostono kardin. Richard
J. Cashing ragino įsteigti aka
demiją. Jau turėjom 16 prad. 
mokyklų, bet ne vienos ankstes
nės. Seniau seselės lankydavo 
įvairias kat mokytojų įstaigas. 
Paskui lankė universitetus- Jau 
turime 9 seseles, įsigijusias ma-

Žinoma, tai ne vien aktoriaus

darinis ir. istorinis asmuo čia 
atvaduotas įtikinamai. Gra
žuolę Orimam vaidina Sodria 
Loren. Vietomis ji nuobodžiai 
vienoda, bet dramatines vietas

filmas buvo suktas Ispanijoj 
ir Italijoj. Viduramžių gyveni
mas, pilys, kovos atvaizduota 
ryškiai ir spalvingai. Junti, kad 
gali tikėti, 'jog taip buvo- Ne
maža žiaurių vaizdų, ypač ko
vose. Prisimena lenkų filme pa
vaizduotas Žalgirio mūšis. Ten 
irgi natūralus bei - techniškai

nis asmuo; dėl savo nuostabių 
darbų virtęs beveik legenda- Be
sivaidijančių atskirų sričių ka
raliukų ir Afrikos \morų nu
varginta Ispanija 11-tame šimt
mety buvo labai reikalinga vie
no vado, tautos ir valstybės 
vienytojo. Toks vadas atsirado puikiai pastatytas filmas, bet 
EI Cid asmenyje, Jo kovos su 
vidaus ir išoriniais Ispanijos 
priešais, jo didelė meilė gra

šio vaizdais esi labiau įtikintas. 
Kaip istorinis viduramžių Is

panijos vaizdas, kaip herojinio 
žuolei ir kilniai damai Chime- žmogaus gyvenimas, su pabrėž- 

‘ , tais gėrio momentais, veidro
dis, šis filmas naudingas pama
tyti suaugusiam ir jaunuoliui. 
Vienintelė jo neigiamybė: kiek 
per ilgas; kai kurių kovų vaiz-

ne, intrigos, vargai, tremtis, 
garbė ir nepaprasta jo mirtis 
sudaro filmo turinį.

Apie nuostabųjį Ispanijos EI 
Cid, tuoj po jo mirties, buvo 
parašyta puiki poema. Vėliau dus buvo galima sutrumpinti, 
tą poemą naudojo Kornelis, filmo meniniam lygiui nepa- 
prancūzų dramaturgas, ne tik kenkiant, 
ispanų ir kitų tautų mažesni 
rašytojai bei poetai. Pagal Kor- Columbia filmas, kuriame rasi 

kvailiausių ir neįtikinamiausių 
momentų, bet pusantros valan
dos galėsi gerai pasijuokti. Ne
bloga vaidyba Dolores Hart, Ca- 
rolyn Jonės, vaizduojančių rim
tą merginą ir kapitono meilu
žę; gerai atlieka savo roles Er- 
nie Kovacz — kapitonas, jau
nas dainininkas Frankie Ava- 
lon ir puikiai vaizduojąs krimi
nalistą Frank Gorshin-

buvo parašyta opera (Masse- 
net). Herojaus Sido statulų yra 
Ispanijoj, New Yorke, Kalifor
nijoj ir visur pasauly, kur yra 
ispaniškai kalbančių žmonių.

Filmų apie Sidą iki šiol dąjr 
nebuvo sukta. Siame filme Si
dą vaidina Charlton Heston, už 
gerą vaidybą laimėjęs atžymėji- 
mą (filme Ben Hur). “EI Cid”,
virš trijų valandų besitęsian- 
čiame filme, jis kiekvieną mo
mentą yra tarytum naujas. 
Kiekviena detalė jo perduota 
su tikru įsigyvenimu; niekur 
jo veiksmu nesuabejosi psicho
loginiu nei vaidybiškai techni
niu požiūriu. Vaidina natūra
liai, neperdėtai, nešaržuodamas.

’Sail a crooked ship" yra

Jaunas naivus vaikinas (akt. 
Robert Wagner), kuriam nesi
seka prasiveržti nė vienoj sri
ty, nei galutinai laimėti mer
gaitės meilės, ryžtasi pagaliau 
drąsiai iškilti ir praturtėti, pa- ■ 
sutaisydamas laivą ir pradėda
mas su juo biznį. Iš 
knygos šaukdamasis

telefono 
pagelbi-
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CHARTON HERTON (EI Cid) ir Sofchie Loren (Chimene).

ninkų, pataiko į tinginius ir 
sukčius, kurie paskui jį sunarp- 
lioja nemaloniausių ir juokin
giausių įvykių tinkle. Baigiasi, 
kaip ir visos pigios komedijos, 
gerai: vedė ir gyveno laimin
gai ...

Alė Rūfa

Bendruomenės biuletenis ir įstatai
Bendruomenės senoji centro 

valdyba oficialiai atsisveikino 
išleišdama lapkričio ir gruodžio 
biuletenius Nr. 34 ir 35, kiek
vieną po 12 psl. Turiny — įvai
rūs bendruomeninio gyvenimo 
duomenys. O tas gyvenimas jau 
išaugo ir išsiplėtė. V. Vol. jį daug ir didelių darbų, ir jie 

nuolat plečiasi” (Nr. 35).
Biuleteniai iliustruoti Ben

druomenės gyvenimo vaizdais, 
aptemdyta galva sekus Lietu- kalėdiniam numeriui piešinį da-

rengimais, Gimtoji Kalba, Alek- 
sandrynas, mokyklų programos 
ir vadovėliai,, premijos, minėji
mai, koncertai, parodos, litua
nistinių mokyklų rėmimas bei 
laikymas ir t. t. Bendruomenės 
vardu šiandien dirbama jau

OMAHOS SKAUTES apianki vyr. skL pavaduotoja K. Kodatienė. Pirmoje eilėje ii k. j d.; L. Antanelienė, 
K. Kodatieni, O. Damaitė, V. Drukteinytė, G. Reikeviėienė, * D. Katiliūtė ir L. Povilaitytė. Nuotr. K. L. 
Musteikio.

palydi tokiu žodžiu:
“Per dešimtį metų atviromis 

akimis bei asmeninių tikslų ne-

Tarp vulkano ir atomo
(atkeltais 3psl.) 

stebėjo Rose Repetto, 23 me
tų, sužadėtinė Alberto Glasso, 
26 metų, kai juodu vežiojo po 
Londoną. “Ir, be to, kas yra 
grožio karalienė, kas yra strei
kas ir kas yra liesėjimas? Mes 
tokių dalykų nežinome”. 
Kai buvo paaiškinta, ji .at
sakė: “Aš vis tiek nesuprantu. 
Žmonės nori liesėti ir nori dau
giau turėti- Jei turi ko paval
gyti, apsivilkti ir kur išsimie
goti, tai kam reikia daugiau at
lyginimo?”. Apie moterų gro
žio konkursus atsiliepė: “Tai 
jau! Visas mus Dievas sutvė
rė tokias, kokios esame..

Tos ir kitos pastabos rodo, 
kaip natūralūs gamtos žmogus 
reaguoja į “kultūringo” žmo
gaus išdaigas, jo nepasitenkini
mą gyvenimu, savimi. “Mes vi
si buvome tokie patenkinti ir 
laimingi. Kas toliau bus?".

Tarp vulkano tr atomo
Tą klausimą paaiškino Lon- KUR KELIAUJA AMERIKOS pabėgėlių socialinių reika- kad Vokietijoj gyvenantieji už

lų. Ypač plačiai buvo liečiami

katalikų universitetą Washing- 
tone bei kitas kolegijas. Dabar 
jau įsteigta savo 4 metų auk
lėtojų akademija. Kandidačių 
turim 10, keturios iš kitur.

ProL K. Vasys, Aušros Var
tų lietuvių parapijos Worceste- 
ryje klebonas, atvyko pas Nu
kryžiuotojo Jėzaus seseles ir 
mano pabūti kiek ilgiau, kol 
pailsės, atsigaus. Atrodo ligos 
gerokai iškankintas. Dešinė pu-

užsikirtimu, vaikšto su lazda- 
Reikalingas patarnavimo. Linkė-

dono laikraščio “Evening Stan
dard" karikatūra. Ji vaizduoja.

AR TAUTYBE YRA SUDERINAMA SU PILIETYBE?
Vokiečių Tremtinių Sąjungos 

iniciatyva gruodžio 6 Federali
nio Parlamento rūmuose Bonno 
je įvyko užsieniečių pabėgėlių 
tautinių komitetų atstovų posė
dis kartu su Vokiečių 'Tremti
nių Sąjungos vadovais- Lietu
vius atstovavo Krašto Valdybos

pat išsamiai buvo nagrinėjama 
nuo nacių nukentėjusiem atly
ginimo, aprūpinimo butais, pri
vačių įmonių kūrimo ir jų palai
kymo ir kiti socialinio pobū
džio klausimai-

Antroje posėdžio dalyje per
eita prie kultūrinių užsieniečių 
pabėgėlių reikalų. Įvade pirmi
ninkas Krueger savo ir vokie-Po trumpų atidarymo ir pa

sveikinimo formalumų, tuoj bu- čių vyriausybės vardu pareiškė, 
vo leistasi svarstyti užsieni*- kad vokiečiai yra suinteresuoti.

šiemečiai pabėgėliai išlaikytųNEGRAI . .
_____ ______ per jo paskutinių metų iŠ senatvės aprūpinimo klausimai, savo tautybes su jų ypatumais 

kaip žmonės, užsilipę ant plaus- pietinių valstybių išsikėlė 1,5 Iš visų trijų pabaltiečįų pusės ir papročiais. To pareiškimo ne
to, plūduriuoja jūroje, bėgda- mil. negrų. Daugiausia iš Mis- buvo stengiamasi įrodyti būti- 

nybę keisti naująjį senatvės ap
rūpinimo įstatymą. Savo tarpe finansinėmis subsidijomis už- 

' sutarta, kad artimoje ateityje šiemečių pabėgėlių kultūriniam 
bus išdirbtas tuo reikalu kon
kretus pasiūlymas, vadovaujant 
estui teisininkui Peerson. Taip

mi nuo grūmojančio vulkano. 
Bet prieš juos kyla atominės 
bombos grybas. Jiem graso nau
jas didelis pavojus... Pavojus 
ugnies ir pavojus moralinio su
glebimo, jei neišsilaikys Dievo 
įsakymų saike. SS,

sissippi, toliau iš Alabamos, 
abiejų Carolinų ir Georgijos. 
Jų nusikėlė daugiausiai į Kali
forniją 354,000, antroj eilėj į 
New Yorką — 282,000- Toliau 
Illinois, Ohio, Michigan, New 
Jerąey, Florida, Penftsylvania.

abejotinas nuoširdumas ir tei- 
. singumas įrodomas gausiomis

reikalam. Tolimesniuose deba
tuose tai primygtinai patvirtino 
posėdyje aktyviai dalyvavę Pa*

bėgėlių ministerijos aukšti pa
reigūnai — Ministerialdirigent 
Dr. von Hoffman ir Oberregie- 
rungsrat M. Lueder. Plačiai bu
vo kalbama apie užsieniečių pa
bėgėlių mokyklas, spaudą ir ki
tas kultūrines tautiškumo išlai
kymo ir ugdymo priemones. Ga
na išsamiai buvo paliesta taip 
pat Vokietijos pilietybės pri
ėmimo klausimas. Vyravo ben
dra nuomonė, kad pilietybė ne
keičia tautybės, ir už tai galima 
labai gražiai suderinti Vokieti
jos piliečių pastangas išlikti 
lietuviais. Tokios galimybės re
alumą vaizdžiai paliudija Schles- 
wig Holsteine esantys danų tau
tybės Vokietijos piliečiai- Rei
kalas įgauna kitą pobūdį, kai į 
jį žvelgiama iš politinio taško. 
Tačiau posėdis aišldai atsiribo
jo nuo betkokių politinių dis- 
kusijų-

vių Bendruomenės pastangas 
ir stebėjus paskutinį tarybos 
suvažiavimą New Yorke, paryšr 
kėjo keletas šio sambūrio lai
mėtų bruožų: LB išaugo, su
brendo, prisišaukė jaunų, pajė
gių darbininkų; gajumu pralen
kė daugumą organizuotų viene
tų; prasiplėtė jos atsakomybė 
už lietuviško gyvenimo apraiš
kas; atsirado drąsos ryškes- 
niem užsimojimam; sveikomis 
mintimis užtroškino suktas pa
šalines įtakas; jauna, pasiruo
šusi, tvirta atėjo darban” (Nr. 
34). Jos darbų balanse maty
ti: kultūros kongresas, tautinių 
šokių šventė, dainų šventė, P 
LB Seimas su kultūriniais pa

LB Įstatai yra išleisti kiše
ninio formato knygele. Prie jų 
taip pat pridėti kai kurie do
kumentai (Lietuvių Charta, JAV 
LB Aktas) ir paaiškinimai — 
Bendruomenės pavadinimas ir 
esmė, bendruomeniniai termi
nai, Bendruomenės organizaci
nė santvarka, apylinkių ir apy
gardų atskaitomybės tvarkymas 
Kaip paaiškinta įvadiniame žo
dy, tai padaryta dėl to, kad 
“Bendruomenės idėjai reikia 
apaštalauti, kaip yra apaštalau
jama ir kiekvienai kitai dide
lei idėjai”. St.

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

1924 m. 1961 m.

Association. of
KEARNEY, NEW JERSĖY

primena, -jog laikas visiems lietuviams priklau- 
- syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau

gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

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

4% dividendo už palūkanas.
Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 

lietuvių ir anglų kalbomis.
Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na

mams įsigyti.
Laukiame atsilankant arba paskambinant:

24 Davė Ave^ Kearoey, NJ.; Trief. WY 1-0001 
JULIUS PAKNIS, Prezidentas

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA. Iždininkas

BODAMI VIENINGI, BOSIME TURTINGI
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PASAltU ADVOKATŲ PIRMININKAS 
remia Kuchel - Libscomb rezoliuciją iš visur!

Kun. M. Kazėnas ir jo lietuviška veikia

Loyd Wright» Pasaulio Advo
katų Sąjungos (International 
Bar Association) pirmininkas, 

. įsijungė į Kuchel - Lipscomb 
rezoliucijai remti komitetą. Ko
miteto vadovybei jis rašo, kad 
dėsiąs visas pastangas už Ku
chel - Lipscomb rezoliucijos 
pravedimą JAV Kongrese. L. 
Wright yra buvęs Amerikos Ad
vokatų S-gos pirmininkas-

Loyd Wright yra didelis ko
votojas už komunistų paverg
tų kraštų laisvę ir nepriklau
somybę. Neseniai kalbėdamas 
viename antikomunistiniame su 
sirinkime Los Angeles, pareiš
kė, kad JAV turėtų įteikti So
vietų Sąjungai ultimatumą, rei
kalaujantį pasitraukti iš Pabal
tijo kraštų. Jei komunistai į 
tai nekreiptų dėmesio, tuo at
veju, anot Wright, reiktų juos 
apipilti “bombų lietumi” ir jė
ga išvaryti iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos.

Dr. Antanas Razma apie Ku
chel p Lipscomb rezoliuciją 
Medicinos gydytojas dr. A. 

Razma^ kurio Milijono dolerių 
fondo idėja paskubino teoreti-

niuose svarstymuose įklimpu
si© Lietuvių Fondo suorganiza
vimą, savo laiške Kuchel - Lips
comb rezoliucijai remti komi
teto vadovybei paliečia praktiš
kuosius šio judėjimo atžvilgius, 
su kuriais verta būtų susipažin
ti visai lietuvių visuomenei.

Padėkojęs už pakvietimą ir 
pareiškęs nuomonę, jog ‘kiek
vieno lietuvio šventa tautinė 
pareiga remti Kuchel - Lips
comb rezoliucijos pravedimą”, 
Šis plataus visuomeninio mos
to gydytojas toliau rašo:

“Tepi ir nepasisektų šimtu 
procentų pravesti iki finalo 
šią rezoliuciją, bet mes, rem
dami ją, pademonstruosime lie
tuvišką solidarumą už laisvę ir 
demokratine Lietuvą ir kartu 
pasisakysime prieš rusiško ko
munizmo imperializmą

“šią rezoliuciją remdami, mes 
į jokią riziką neiname, priešin
gai, tai yra mūsų nenutylantis 
šauksmas už pavergtą tėvynę. 
Tuo būdu šis šauksmas dar kar
tą yra atgaivinamas, mūsų pa
čių ir amerikiečių tarpe, o vė
liau ir visame pasaulyje.

(nukeltai 6 psl.) ■

— Lietuvos Pasiuntinybė 
Urugvajuje praneša 'savo nau
ją adresą: Legacion de Lithua- 
nia, av. Larranaga 1042, ap. 
1503, Edificio • Panamericaho, 
Montevideo, Uruguay-

— Lietuvos atstovybė prie 
Vatikano persikėlė į kitus na
mus. Dabartinis adresas: Le- 
gatione di Lituania presso la 
Santa Sedis, Via Aldega 2, Ro
ma, Italy.

— Čiurlionio minėjimą Vo
kietijoje, Miunchene, surengė 
Baltų draugija gruodžio 8. 
Paskaitą apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą skaitė Valteris Banai
tis; parodė ir jo kūrinių re
produkcijų. t

— Ukrainos taut. taryba po
sėdžiavo Miunchene, Vokietijo
je. Taryba perrinko buvusius 
asmenis arba išrinko naujus į 
savo vadovaujančias organizaci
jas. Tautinės respublikos prezi
dentas ir vėl paliktas, dr. St. 
Vitvickij. Prezidento pavaduoto
jas yra J- Bagrianyj. Vykdoma
jame komitete pirmininku yra 
M. Livickij, pavaduotojai — 
Dm. Andrijevski ir F. Pihida.

— Adelaidėje veikiąs lietu
vių choras baigiant praėjusius 
metus katedroje davė religinį 
koncertą ir išpildė C- Sasnaus
ko Reųuiėm. Chorui vadovau
ja Vaclovas Šimkus.

— Prof. M. Krikščiūnui gr.
31 suėjo 75 metai. Gyvena 
Chicagoje, yrą lietuvių profeso
rių dr-jos pirmininkas.

— Pranas Bičiūnas, sulaukęs 
48 metų, mirė Chicagoje gruo
džio 26 širdies priepuoliu. Il
gą laiką Lietuvoje dirbo žaibo 
spaustuvėje linotipininku; taip 
pat gana ilgai tą patį darbą 
dirbo Draugo spaustuvėje. Pa
sižymėjo visuomenine veikla, 
buvo ilgalaikis Balfo Chicagos 
apyg. valdybos narys. Prieš ku
rį laiką buvo'įsigijęs valgyklą.

— Edvardas Jatulis apgynė 
Berno universitete disertaciją 
ir gavo medicinos daktaro laips
nį. Naujas daktaras studijas 
pradėjo Šveicarijoj 1955 me
tais- Dabar jau gavo leidimą 
praktikuoti JAV ligoninėse ir 
yra kelionėje į Ameriką. Ber
no lietuviai linki sėkmės mie
lam daktarui!

— Draugo metinė romano 
1,000 dol. premija paskirta ra
šytojui Juozui Kralikauskui UŽ 
jo istorinį romaną “Titnago ug
nis”. Konkursui buvo atsiųsti 
7 romanai. Jury komisiją su
darė: B. Babrauskas — pirmi
ninkas, A. Šimaitienė — sek
retorė, nariai: P- Gaučys, V. 
Ramonas, S. Tamulaitis. Premi
ja paskirta sausio 1, įteikta sau
sio 7 dailiojo žodžio koncerte, 
kurio programą išpildė solistė 
Prudencija Bičkienė, Jaunimo 
Centro studentų ansamblis, ak
torė Zita Kevalaitytė. Premijos 
mecenatu buvo daktaras Leo
nas Kriaučeliūnas.

Su kun. Magno J Kazėno 
mirtimi vėl užsivertė vienas 
Pittsburgho lietuvių istorijos 
lapas. Per 48 savo kunigavimo 
metus kun. Magnus Kazėnas 
yra išvaręs Pittsburghe gilią va
gą lietuvių religiniame ir tau
tiniame gyvenime.

UOLUS KUNIGAS
Nuo pat savo jaunystės Mag

nus Kazėnas troško tapti ku
nigu ir savo jėgas pašvęsti Baž
nyčios garbei ir lietuvių tautos 
gerovei. Savo brolio Petro kvie
čiamas, jis paliko savo tėviš- joje nesant pakankamam lietu- 
kės namus Pasvalyje ir 1904 vių kunigų, skaičiui, visas pas

toracinis darbas krito ant jau- įr, kiek sąlygos leidžia, prisi
deda prie lietuviškos parapi
jos veiklos.

SUSIPRATĘS LIETUVIS
Kun. Magnus Kazėnas iki pat 

savo mirties buvo susipratęs lie
tuvis. 1904 atvykęs į JAV ir 
įstojęs į kunigų seminariją, va- 

' dovavo lietuvių klierikų būre
liui. Klierikams užsakydavo lie
tuviškus laikraščius ir tapęs 
kunigu pats juose 
biavo. Mėgo knygas. Knygos 
mėgėju išliko iki pat savo mir
ties. Ligos metu negalėdamas 
pats bepaskaityti, prašydavo ki- 

“ tų- Savo nemažą knygyną kun. 
M. Kazėnas paliko pranciškonų 
vienuolynui Greene, Me.

Lietuviška spauda velioniui 
visada buvo arti širdies. Jo rū
pesčiu 1942 į šv. Kazimiero pa
rapiją buvo atkeltas kat laik
raštis “Lietuvių Žinios” ir _____ _ . ______ ______
spaustuvė.' Laikraštis suvaidino KUN. MAGNUS J. KAZĖNAS ir jo įkurtoji iv. Kazimiero aukštesniojo 
didelę rolę Pittsburgho lietuvių moRykla Pittsburghe, Pa. „ 
religiniame ir tautiniame .gyve- 
inime. “Lietuvių Žinių” išlaiky-- 
mu ir redagavimu uoliai rūpino
si, iki laikraštis susijungė su 
“Darbininku”, dabar leidžiamu 
Brooklyne- Kun. M. Kazėnas 
taip pat rūpinosi išlaikyti Pitts
burghe ir lietuvių radijo valan
dą, vyčių vadovaujamą.

Velionis dažnai prisimindavo 
savo tėviškės namus Pasvalyje 
ir brangiąją Lietuvą, nuolat 
svajodavo galėsiąs ten kada 
nors grįžti ir užbaigti senat
vės dienas. Mėgdavo lietuvišką 
dairią. Man su juo .keliaujant 
Pennsylvanijos kalnais ar Mai
ne pamariais, garsiai traukda
vom lietuviškas dainas... O tų 
dainų velionis daug mokėjo. 

Lietuviška daina skambėdavo 
ir visose Šv. Kazimiero parapi
jos parengimuose Gi amerikie
čiai gėrėdavosi lietuviška gies
me pamaldų metu parapijos baž 
nyčioje. Parapijos Maironio cho
ras, vadovaujamas J. Brazio, 
velionio buvo ypatingu būdu 
globojamas ir remiamas. 
Kun. M. Kazėnui rūpėjo ne 
tik Pittsburgho lietuvių religi

----------------------T. JUSTINAS VASKYS, O.FM-------------------------

pagrindinai atremontavo mo- 1934 kun. M. Kazėno rūpes- 
kyklą pastatė naują kleboni- čiu buvo įkurta ir šv. Kazimie- 
ją, įsigijo kapines, kurios šian-
dien yra geriausiai tvarkomos ^je mokosi apie 170 jaunuolių, 
visoje Pittsburgho diecezijoje 
ir kuriose laidojami visi Pitts
burgho ir apylinkės lietuviai.

Kad šv. Kazimiero parapijo
je sakramentinis ir organizaci
nis gyvenimas buvo stiprus, 
rodo nemažas pašaukimų skai
čius Į kunigus ir vienuolius. 
Pradžioje Pittsburgho diecezi

1934 kun. M. Kazėno rūpes-

ro aukštesnioji mokykla, kano

nė ir tautinė veikla, bet ir vi
sos Amerikos lietuvių ateitis. 
Jis sielojosi lietuvybės ateitimi 
JAV. Kiek leido jo jėgos, jun
gėsi į Amerikos centrinių or
ganizacijų — LRK Federacijos 
ir LRK Susivienijimo — veik-' 
lą.

VIENUOLIŲ PRIETELIUS

ir kapucinų prietelis. Jo sve
tingoje klebonijoje dažnai sve
čiuodavosi vienuoliai ir jų veik
lą velionis uoliai rėmė-

Ir šitoji širdis, kuri taip nuo
širdžiai mylėjo Bažnyčią ir lie-

atvykęs į JAV, tuoj įstojo į 
kunigų seminariją Orchard 
Lake, Mich., kurią sėkmingai 
baigė 1913 birželio 7 ir buvo 
įšventintas į kunigus.

Vos tik tapęs kunigu, Mag-

no kun. Magno Kazėno pečių. 
Būdamas jaunas ir stiprios svei
katos, kun. M. Kazėnas visas 
savo jėgas pašventė žmonių ge
rovei. Džiaugėsi parapiečiai, ga
lėdami savo kleboną visada ras
ti klausykloje, klebonijoje ar 
pas ligonius- Savo sunkų die
nos darbą baigdavo ilga brevi
joriaus malda. Per 21 metus 
dažnai lankydamas šv. Kazimie- 

. ro kleboniją, ir anksti rytą ir 
vėlų vakarą girdėdavau iš lom. 
M- Kazėno kambario sklindan
čius maldos žodžius. Buvo man 
aišku, iš kur plaukė jo visas 
kunigiškas uolumas.

RŪPINOSI 
JAUNIMO ŠVIETIMU

Nemažesniu uolumu kun. M. 
Kazėnas rūpinosi ir savo para
pijos jaunimo švietimu. Kun. 

zimiero parapijai vadovavo - uo- J- Sutkaitis, organizuodamas 
lūs ir susipratęs lietuvis kun. šv. Kazimiero parapiją? įkūrė 
Jonas Sutkaitis. Jis buvo šios ir parapinę mokyklą, kurioje 
parapijos kūrėjas, gražiosios pradžioje mokytejavo klebono 
bažnyčios ir mokyklos statyto
jas. Susilpuą kun. J- Sutkaičio 
sveikatai ir atsisakius jam iš 
pareigų, šv. Kazimiero parapijos 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Magnus Kazėnas. Ilgą laiką — 
41 metus — velionis buvo tik
ras tos parapijos dvasios tė
vas, uoliai rūpinęsis lietuvių re
liginio gyvenimo stiprinimu ir 
plėtimu.

Pagražino parapijos bažnyčią,

nus Kazėnas su dideliu uolu-
niu ir entuziazmu įsijungė į lie
tuvių pastoracinį darbą. Paskir
tas klebonu į naujas Pittsbur
gho apylinkės įkurtas Donoros 
ir ’Bridgeville parapijas, jis rū
pinosi sustiprinti šias parapi
jas. Bridgevillėje pastatė dide
lę kleboniją, lyg nujausdamas, 
kad ateityje čia bus įkuftas 
pranciškonų vienuolynas. Bet 
ilgiausi savo kunigavimo laiko
tarpį Magnus J. Kazėnas pra
leido šv. Kazimiero parapijo
je, Pittsburghe, joje išklebonau- 
damas 41 metus-.

Nuo 1893 iki 1920 šv. Ka-

sesuo Agota Sutkaitytė, vėliau 
sėkmingai tvarkiusi Pittsburghe 
lietuvių Polithenijos banką. Ta
pęs klebonu, kun. M, Kazėnas 
visomis jėgomis rūpinosi, šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
stiprinimu ir plėtimu. 1922 jis 
pasikvietė mokytojauti lietuves 
seseles pranciškietės, prie ku
rių, kongregacijos įkūrimo Pitts
burghe kun. Magnus Kazėnas 
daug buvo prisidėjęs

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS. Čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviško* plokštele*, maldaknyges bei 
įvairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, įsigyja tik ką iUjusią ii spaudos prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-eiasis 
papildytas naujomis maldomis bei litanijomis leidimą*. Maldaknygė 
labai patraukli ir gera dovana visokiom progom*. Kaina $4.00.

’ Dvi naujai išleistos knygos už $5.00- SAULĖ KRYŽIUOSE, 
Leonardo AndriekauS, religinio turinio eiUraSCių knyga viri 200 
psl. ( paskirai kaštuoja S3.OO); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alės 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą (kai
na $4.90). Užsisakant abidvi kartu tik $5.00.

• A. Lalio ŽODYNAS už pusę kainos (vietoj $14.00 — tik $7.25 
su persiuntimu). Lietūviikai - angliškas ir angliškai - lietuviška*. 
Viri 1250 pusi., gražiai įrišta*. Yra tik ribota* skaičius. Naudinga 
dovana visiem* ir visada.

Užsakymu* siųsti:

DARBININKAS
910 Willoughby Avė., Srooklyn Z1, N. Y.

Joje taip pat sėkmingai moky
tojauja seselės pranciškietės. 
Nuo pat įkūrimo pradžios, tiek 
pradinėje, tiek ir aukštesnėje 
mokykloje buvo dėstoma sustip- Niekas nesistebėjo, kai kun. 
rinta lietuvių kalba, kurią, kaip 
svetimą kalbą, buvo pripažinu
si Penna. valstybės švietimo ko
misija. Nemažas aukštesniąją 
mokyklą baigusių jaunuolių 
skaičius gerai kalba lietuviškai,

Magno Kazėno laidotuvėse da
lyvavo didelis seselių pranciš- 
kiečių skaičius su generaline 
motina- Jos meldėsi už velionies 
sielą pamaldų metu, su liūdesiu 
jos lydėjo kun. Kazėno kūną 
į šv. Kazimiero kapines ... 
Žvelgdamos nuo kapinių kalne
lio į savo didingą motinišką 
vienuolyną Dievo Apvaizdos 
kalne, ir į plačius laukus, su
pančius šv. Pranciškaus mer
gaičių akademiją, seselės su dė-

kingumu minėjo ir minės velio
nies vardą. Kai prieš 40 metų 
šv. Kazimiero kapinių slėnis 
buvo apaugęs krūmokšniais ir 
kai seselės savo kūrimosi pra
džioje neturėjo kur galvos pri
glausti, kun- Magno Kazėno di- tuvių tautą, staiga užgeso. Po 
dėlių pastangų dėka buvo gau
tas vyskupo leidimas kurti lie
tuvaičių seselių vienuolyną čia, 
Pittsburghe, Jo buvo surastas 
šv. Kazimiero kapinių slėnis, 
kuriame seselės pranciškietės 
pastatė savo motinišką vienuo
lyną ir mokslo įstaigą — aka
demiją, ir iš kur jos neša re
liginę ir mokslinę šviesą po vi
sas JAV lietuvių parapijas. Kas
dien melsdamosi savo gražioje 
koplyčioje, jos savo maldose ne
užmirš ir savo dvasinio tėvo 
kun. Magno J. Kazėno, kuris 
netoliese ilsisi šv. Kazimiero 
kalnelyje-

Kun. M. Kazėnas buvo dide
lis ir marijonų, ir pranciškonų,

ilgos ligos, sulaukęs 76 metų, 
kun. Magnus J. Kazėnas mirė 
prieš pat Kalėdų šventę, gruo
džio 21. Laidotuvių mišiose, ku
rias laikė vietos vyskupas Jonas 
Wright DD., dalyvavo nemažas 
kunigų, vienuolių, seselių ir pa- 
rapiečių skaičius. Pranciškonus 
atstovavo T. Aleksandras Žiub- 
rys, OFM., Bridgevillės parapi
jos klebonas, ir T- Justinas Vaš- 
kys, OFM, ilgametis velionies 
draugas, atvykęs į laidotuves 
iš Maine.

DARBININKUI RAŠOMA
Kodėl tiek daug pykčio?
Darbininko 1961 rugsėjo 21 

d. tūlas K. parašė keliolika sa
kinių po antrašte: Lietuva — 
Europos nugalėtoja.

Stebėtinai daug tulžies suver
tė K. į tą savo korespondenci
ją. Dokumentinis filmas Lietu
va — Europos nugalėtoja pri
pažintas geriausiu lietuviuose. 
Vaizdų nedidelė dalis atmušta 
knygoje. Viso filmo, neįmanoma 
atspausdinti- Ją skaitant reikia 
turėti vaizduotės. Nuotraukos, 
kaip paaiškinta leidinyje, tokios 
išsaugotos. Leidinys dokumen
tinis. Visa duota filmui deran
čia, gražia, sistematinga tvar
ka. Knyga išdėstyta kaip fil
mo tekstas. Lietuviams reikia 
pradėti priprasti prie filminių 
leidinių. Rašėjas K. meluoja 
teigdamas, kad visi vaizdai vie
no dydžio-

Atrodo, K knygas Lietuva 
— Europos nugalėtoja nematė, 
bet rašė kažin kokio pykčio ar 
keršto skatinamas.

Reikėtų objektyvių knygų 
vertintojų. Panašios korespon
dencijos kenkia lietuviškos kul
tūros darbut G.

Atsakoma: “Mano nuomone, 
kiekvienas, paskaitęs šį raštą, 
lengvai supras, kas iš tikrųjų 
‘kenkia lietuviškos kultūros dar
bui’, jei atkreips dėmesį bent 
į lietuvių kalbą ir išsireiškimus. 
Man gi teko ne tiktai knygą 
vartyti ir skaityti, bet ją tebe
turiu. Vienas kitas vaizdas tik
rai ne vienodo dydžio. Bet tai 
smulkmena- Stambmena lieka 
ta pati—knyga sudaryta nevy
kusiai, kaip rašiau savo recen
zijoje, o ne korespondencijoje. 
Ir rašiau apie knygą, ne filmą-

Gaila, neturiu tokios vaizduo
tės, kad galėčiau iš knygos su
sikurti filmą. Gal G. tokią vaiz
duotę ir turi. Nepavydžiu. Lin
kiu kitą kartą geriau pasitar
nauti lietuviškos kultūros dar
but šį kartą, objektyviai ta
riant, tai nepavyko. K.”

Nuoširdus ačiū visiems 
Rochesterio lietuviams %
Spalio 29 d. mano 65 metų 

amžiaus ir 40 metų lietuviško
jo darbo sukaktuviniai pietūs, 
kuriuose Jūs savo gausiu atsi
lankymu mane pagerbėte, tai 
buvo man tikrai nelaukta staig
mena- Ta diena paliks pačiu 
gražiausiu atsiminimu visam 
mano likusiam gyvenimui.

Už tai priklauso mano nuo
širdžiausia pagarba ir padėka 
visiems Rochesterio lietuviams: 
ir kurie atsilankėte, ir kurie 
dėl kurių nors priežasčių nega
lėjote atsilankyti.

Ypatingai nuoširdus ačiū vi
sam pietus rengusiam komitetui 
garbės pirm. kun. kleb. Pranui 
Valiukevičiui, pirm. Pr. Puido
kui, nariams: Jonui Adomavi
čiui, visam chorui, Juozui Drau
geliui, Stasiui Ilgūnui, Frank 
Jurlen, Broniui Krokiui, dr. VI- 
Leliui, Petrui Mariukui, Kos
tui Mačiuliu!, Onai Mockevi
čienei, John C. Morcan, Anta
nui Sabaliui, Kaziui Sabaliui, 
Jurgiui Valiukui, Mykolui Ven- 
čiui, Valerijonui Vitkui, Vincen
tui Visminui, Juozui Jurkui ir 
Kaziui Zlotkui-

Pietų vedėjai prof. Vladai 
Sablienei, pietų metu kalbėju
siems: dr. VI. Lėliui, John C. 
Marcan ir Frank Jurlen. •

Drauge rašiusiam apie ma
ne rašyt. Jurgiui Jankui, Dar
bininke — Br. Krokiui, Vieny
bėje — Br. Užėmiui, Dirvoje
— H- Žemeliui ir L. Dienose
— Ant. Sabaliui.

Ypatingai giliai esu sužavė
tas puošniąja dovana — Lietu
vos Vytimi, kurios ženkle aš 
dirbau ir dirbsiu, kol mano ir 
mano tėvų žemė Lietuva vėl 
bus laisva ir demokratinė šalis.

Visada su jumis.
Jūsų ....

Petras Norkdiūnas
Altu ir Balfo skyr. pirminink.

MALONŪS DARBIhilNKO 
SKAITYTOJAI

jų* tikriausiai norite, kad 
DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamiri- 
kite pratęsti prenumeratas.

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

Naujiem skaitytojam DAR
BININKAS nuo užsakymo 
dienos iki 1962 metę galo 
kainuos tik S dol. Naujai už
sisakiusiems DARBININKĄ, 
administracija prisięs ir W 
62 metę kalendorię-

RaŠykite: DARBININKAS, 
910 Willovghby Avė., Brook- 
lyn, 21, N. Y. _ '



Kad būtu linksmiau...
Mokytoja visaip stengiasi su

stiprinti atsilikusio mokinuko 
pasitikėjimą savim. Ji ragino:

— Tik/pagalvok, mano ma- 
Syti, ką tu gėriau už kitus, net 
už mane, galėtum padaryti.
; Po ilgos pertraukos ir gilaus 
galvojimo lėtas berniukas pa* 
galiau atsiliepė:

— Panele mokytoja, aš ma
nau, kad galiu geriau už tams
tą paskaityti savo paties raštą.

Prof. K. Pakštas svajojo su
rasti tinkamas ir saugias salas,

dovauti sodybos įkūrimo plana
vimam.

šioji mintis man buvo kilu-

Sav. V. ZfiLENlS

: Du pacientai smarkiai susidū
rė kaktomis eidami iš daktaro 
psichologo kambario. Vienas iš 
jų sako:
. — Gerbiamasis, dovanok, bet 
man labai Įdomu žinoti, ar 
tamsta ateini ar išeini?
r— Drauguži, jei aš tai žino
čiau, tai čia visai nesilankyčiau.

* — Maža mergytė žiūri Į prau
sykloje stovinčias svarstykles 
ir klausia tokios pat savo drau
gės:

— Kas čia?
> — Tai toks daiktas, ant 
rio lipa senos moterys, o 
lipusios labai pyksta.

ku-
nu-

Vienas draugas giriasi kitam 
gera savo atmintimi:
' — Aš labai gerai prisimenu 
Savo vestuvių dieną- Po iškil
mių ant rankų įnešiau žmone
lę į naują butą ir pasakiau: čia 
dabar tavo ir mano pasaulis.

— Taip ir tebegyvenate?
—Nevisai taip. Ir po 20 me

tų dar neaišku, kuriam iš mū
sų tas pasaulis priklauso.

Mama pamatė, kad jos dve
jų metukų mergytė godžiai ry
ja smėlį. Parsitempė mergaitę 
virtuvėn ir privertė išgerti ke
lis puodelius vandens Mergaitė 
susirgo. Tada pašaukė daktarą 
ir išsigandusi klausė, ką toliau 
daryti.

— Ponia, darykite viską, kad 
mergaitė kelių valandų laiko
tarpyje nenurytų cemento mil
telių. -

Ar tamsta vairuoji automobi
lį? — klausia apdraudos Įstai
gos agentas./ _ _ ___

— Ne.
— Ar valdai lėktuvą?

kur galėtų lietuvių tautą apgy
vendinti. Labiau realus dalykas si prieš dešimtį metų, kai iŠ ] 
būtų įkurti lietuvišką sodybą Europos pradėjo atvykti tūks- i 
Floridoje. tančiai naujakurių į Dėdės Sa-

Šioj valstybėj pardųpdAni di- mo žemę. Tuomet buvo galima į 
džiausi plotai žemės. Pąstaruo* Floridoje žemę prikti už 35 dol- i 
jų laiku čia ženiė žymiai pa- akrą. Dabar kaina pakilo iki j 
brango- Perkant dideliais plo- 100 dol. Perkant dideliais vplo- j 
tais dar galima gauti akrą už tais, žemės vertė čia kasihet di- | 
100 dol. Lietuvių sodybai įkur- deja. 3
ti dar galima rasti visai tinka- šį straipsnį rašau tik kaip j 
mų žemės plotų.

Gruodžio 28 kun. P. Garmus, kitų nuomones šiuo klausimu. 
Skupeikiai, dr. Jonas Končius 
ir aš nuvykome apžiūrėti 6,300 
akrų žemės, skirtos parduoti- 
ši vieta yra nuo Rt. 441 ir ar
ti 60 kelio, nuo Palm Beach 
30 mylių ir nuo Okeechobee 
ežero 20 mylių, žemės plotas 
yra sausas, pakilęs nuo ežero 
70 pėdų.

Slovėnai turi čia savo sody
bas. pavadintas “Slovenia” ir 
t. t. Mes. lietuviai, savo sody
bą galėtume pavadinti “Lithu- 
ania” arba “Lietuva”.

.Šią sodybą reikėtų maždaug 
taip suplanuoti: sodai, daržo
vės. karvių ūkis, dirbtuvių sky
rius. prekybos centras, reziden
cijos, bažnyčia, mokykla, salė 
ir k.

Lietuviška kolonija lengvai 
palaikytų savo tautos papročius 
ir kultūrą. Su laiku čia galėtų 
Įsikurti ir aukštesnės mokyklos. 
Floridoje klimatas yra labai ge
ras ne tik pagyvenusiem, bet ir 
jaunimas čia mėgsta gyventi. 
Po antrojo pasaulinio karo kas
met Floridon persikelia gyven
ti apie 200.000 žmonių. Pragy
venimas ir statyba čia žymiai 
pigesni. Be Cape Canaveral. 
pastaraisiais laikais atsidarė 
daug dirbtuvių ir Įmonių-

Ateivių lietuvių ir čia gimu
sių Amerikoje yra apie milijo
nas. Tame skaičiuje nemaža da
lis yra pagyvenusių. Į pensiją 
išėjusių, pasiturinčių, kurie mie 
lai tokioje sodyboje apsigyven
tų.

Lietuvių sodybai Įkurti reikė 
. tų sudaryti bendrovę iš įtakin

gų lietuvių. Ji turėtų surasti 
lėšų žemei pirkti ir turėtų va-

Tel: APpleųate 7-0349

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

švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu 

Patogios i&ūmokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
> , TELEVIJIZAS .... STEREO HI-FI FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo
kiškiems “Blaupunkt” Radio-Stereo aparatam*.

Prekės garantuotos Pristatymas greitas

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

— Ne.
— Gaila. — sako agentas, 
mes pėsčiųjų nedraudžiame.

Rezoliucija I
(atkelta iš 5 psU v I 

“Šią rezoliuciją remdami, pa
rodysime šio krašto vadams, -1 
kad mūsų krašto laisvės reika- i 
lai mums visiems lietuviams yra j 
nepaprastai brangūs ir mes 
vieningai už juos kovojame.

Kas galvoja apie riziką rem- I 
ti šią rezoliuciją, tegu prisime
na savanorius ir to meto mū
sų tautos vadus, kurie iškovojo 
Lietuvai laisvę 1917 - 1920 m. 
Ar jie galvojo apie kokią rizi
ką? Taip pat apie jokia riziką 
negalvojo nei 1941 metų suki
lėliai ir jų vadai, kurie, kad ir 
trumpam laikui, grąžino Lietu
vos suverenitetą ir tuo parodė 
pasauliui, kad laisvė lietuviui 
už viską brangesnė- Dėl jos jis 
eina Į kovą ir aukoja gyvybę.

Taip pat ir apie jokią riziką 
negalvojo mūsų miško broliai 
— narsūs didvyriai partizanai, 
kovodami prieš dabartinį žiau
rųjį Lietuvos okupantą. Tiesa, 
pasaulis dar nemato jų kan
čių, kovų ir mirties konkrečių 
fizinių laimėjimų, tačiau argi 
mes, lietuviai, galime sakyti, 
kad jų aukos buvo ir yra ne
prasmingos?” ...

Žvilgsnis į ateitį
Visi lietuviai remdami šią re

voliuciją, paskatinsime šio kraš
to senatorius ir kongresmanus 
gal dar aktyviau ir greičiau 
remti ir priimti panašias rezo
liucijas, reikalaujančias Lietu
vai laisvės. Jeigu mes visi pri
sidėsime ir jei visi kiti pabal- 

1 tiečiai Įsijungs į šios rezoliu
cijos 
nemažą šio krašto balsuotojų 
procentą, galėtume turėti di
džios įtakos Amerikos parla
mentarams ir vyriausybei”.

H 0 L Y LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street

EVergreen ^-2155

GRAŽIOJI FLORIDA. “Dainuojantis bokštas” Lake Wales, Fla.

MAŽOS DANUTES ŽODIS DIDELIEM
HARTFORD, CONN. _

Brooklyn II, N. Y.

Resid. lUinois 8-7118

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURA1JCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

~ — Ponas advokate, tamsta 
nori pasilaikyti du trečdalius 
mapo apdraudos pinigų?

— Kodėl ne? Aš panaudo
jau visis gabumus, visus Įstaty
mų paragrafus. Aš laimėjau by
lą.
; — Bet aš buvau sužeistas, 
kritau dirbtuvėje nuo laiptų.

— Tai gali padaryti kiek
vienas durnius.

Parinko L. J.

; Prieinamiaustomis kainomis su
- labai gerom išsimokėjimo sąly-
‘ gom ir pristatymu ) vietą iš

ONOS IVASKIENftS

:• BALDŲ KRAUTUVES
*--• .
. galima gauti butui moderniški

baidai, įvairios lempos, vaikam
lovutės, virtinės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

X J. 366 West Broadvvay,
* • So. Boston 27, Mas*.

Off. Tel.; AN 8-4618
Re*.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR- .
? BININKĄ, pratęsti prenumera-
* ta arba užsisakyti naujai.

Sol. LIONfi JUODYTfi-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Uong Play Hi-Fi Records

”MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Memories) 

Kaina $4.98
Antrųjų mažų (angliškai) —

"Chrisfmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

Kaina 98c 
Išleistos MiU Marlboro Co. 
Platintojams užsakius did-eniais 
kiekiais — duodama nuolaida

G a u n am a :
Alex Mathews—256 Union Ave„ 
Brooklvn 11. N.Y.; Jack J.Stukas 
—1264 IVhlte St.. Hillside. N. J.; 
Juozas Ginku* — 495 Grand SL, 
Brooklyn 11. N.Y.; Darbininkas 
—910 Willoughby Avė.. Brook
lyn 21. N.Y.: Spaudos Kioskas — 
280 Union Avė. Brooklyn 11. N.Y.

Per lietuvišką “Tėvynės Gar
sų” radijo valandą praėjusių 
metų gruodžio 24 vietos lietu
vių šeštadieninės mokyklos mo
kinės, 11 metų Danutės Šlioge
rytės, buvo pasakyti šie žodžiai: 

“Malonūs lietuviai, Mes ma
žieji, dažnai girdime suaugusių 
priekaištus, kad nemokame lie
tuviškai, kad esame blogi lietu
viukai- Tai netiesa! Jūs, suaugu
sieji, laukiate šeštadienio, kaip 
poilsio dienos. O mes, mažieji, 
pb visos savaitės darbo mokyk
lose, kas šeštadienį pusę die
nos praleidžiame šeštadieninėm 
je mokykloje, besimokydami 
lietuviškai. Ar mes ten ką nors 
išmokstame? Ateikite patys ir 
pasižiūrėkite.

Šių metų gruodžio 30, šeš
tadienį, penktą valandą po pie- 

pravedimą. sudarydami tų, lietuviškos mokyklos svetai
nėje įvyks šeštadieninės mo
kyklos kalėdinis vakaras. Mes 
suvaidinsime dviejų veiksmų 
veikalėlį “Kūčių vakarą”. Mes 
jums šoksime, skambinsime ir 
dainuosime. Ir viskas bus lietu- 
viškaL

“O gal jūs pasakysite: Tai 
vaikams!... Mums neįdomu •.. 
Jeigu jums neįdomūs mūsų pa
rengimai dabar, po penkerių 
metų mes tą pati pasakysime 
apie jūsų parengimus: Tai se
niems ... Mums neįdomu .. ■■

“Ateitis priklauso mums. At
siminkite. Mes būsime tokie, 
kokius jūs mus išauklėsite'. Ar 
mes būsime geri lietuviai, pri
klausys nuo to. ar jūs esate 
geri lietuviai. Parodykite mums 
gero lietuvio pavyzdį. Ateiki
te. Lauksime”.

Čia pateiktos Danutės kalbos ' 
redakcija vietomis galėjo būti 
dailesnė. Tačiau . ■. tasai jau-

PRAĖJUSIEJI METAI 
LIETUVOJE

Ištrauka iš laiško 
“1961 metai buvo labai

pi. Pavasarį tiek lijo, kad paso-
šla-

supuvo. Vasarą vėl lietu% Bul
ves kasėme iš purvo, įsibridę 
Į vandenį- Po poros mėnesių 
pagados rudenį vėl lietus. Šal
čių dar nėra. Pirmas sniegas 
pasirodė gruodžio 8 d.” (Laiš
kas iš Žemaitijos).

Ii Vilniaus:
— Kino studija baigė nuo

traukas naujam filmui, kuris 
vadinsis “Suomijos vėjas” — 
apie Baltijos žvejų gyvenimą.

— Paleckis ir Naujalis pasi
rašė potvarkį, kad šoferiam, ku
rie buvo sulaikyti tris kartus 
neblaivūs, bus atimti leidimai 
vairuoti nuo vienerių iki trejų 
metų.

Prekių išpardavimo metu per
kamos už pusę kainos prekės, 
kurios šiaip jau nebūtų perka
mos nė už trečdali kainos.

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKA&EVANS 1
6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubUe 7-8600 REpabRc 7-MB1

KAI DAILININKAS virste sodininku.

nutės mokinukės atsišaukimas 
į tėvus labai Įsidėmėtinas. Ga- » 
lime manyti, kad Danutei tą ► 
atsišaukimą paruošti padėjo ► 
kas nors iš vyresniųjų; galime ► 
manyti, kad ir visai vyresnieji 
paruošė. Bet čia pasakyta gry- • 
na tiesa- “Mes būsime tokie, , 
kokius jūs mus išauklėsite. Ar i 
mes būsime geri lietuviai, pri- ' 
klausys nuo to, ar jūs esate ! 
geri lietuviai”. Toks yra tautos I 
balsas, prakalbąs per vaikus.

Tenka dar pridurti, kad Da- ; 
nutė Šliogerytė savo žodį per 
radiją pasakė labai gražiai lie- ; 
tuviškai, gerai įsijausdama Į sa- ; 
komos minties ir žodžio pras
mę. I

Šia proga norėčiau kelis žo
džius pratarti ir apie “Tėvynės I 
Garsus”, ši radijo valanda i 
Hartforde girdima 11 — T 
WP0P 1410 kc. Jos vedėjas , 
— Algimantas Dragūnevičius, | 
pranešėjos — Nijolė Rūkaitė j 
ir Lionė Stankutė. Šios valan- , 
dos programa rūpestingai pa- , 
ruošiama, turininga, Įdomi. Abi . 
pranešėjos su vedėju prieky vi- . 
sus lietuviškuosius pranešimus 
gražiai lietuvių kalba atlieka. 
(“Tėvynės Garsai” duoda šiek 
tiek skelbimų ir angliškai).

Ateinančių metų pradžioje : 
“Tėvynės Garsams” sukaks pen- 
keri metai. A G G.

RADIJO VALANDĖLĖS

LITHUANIAN MELODIES
DETROIT — WJLB

- -i . • ■.
1400 banga 

Šeštadieniais 5-5:30 popiet 
Vedėjas Ralph J. Va laika 
15756 testine, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD W PO P

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

Vedėjas J. Petkaitis _ 
vu Lincoln Street, Hartford, Conn. 3)

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

Tel. VIrginia 6-1800

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
 PRANAS BRUČAS. savininkas

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

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

The Apothecary

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

Jei reik vaistų — 1

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

X

BENDRUOMENĖS . 
BALSAS

PHILAOELPHIA WTEL

860 ..banga 
šeštadieniais —

335 Titan SU PhlladelpMa 47, Pa. 
HOward 7-4176

SOPHIE BARČUS
RADIJO 9EIMOS PROGRAMOS

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.; - sekm.
8-9:30 vai. r.: LietOVMkos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis W0PA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Foontain, Michigan |

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite a 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūris jau per ilgus metus gamina- A 
mas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich. £

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SCRIO $

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimut Jūsų skonis Jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, S 
kad Jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM SŪRĮ, kuris X 
paliko visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums ga- yI

& . - _
v* minti tik patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE D AIRY, INC.
Vieninteliai šio šorio, gamintojai Foontain, Mich.

Aptarnavimui ir .informacijai rytuose

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

prašome kreiptis:

TeL TW 4-8887

1

1
*

S

Tel. BA 3-1342

Tel. Longwood 6-292.
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 

24 Prospect Street, Byde Pzrk, Mass. 
GEORGE GALCNAS 

1409 Caniff, Detroit, Mfch.
STANLEY METRICK 

1894 W. 47th Street, Chkago, III. 
JOHN SHURNA 

5418 Sof Albany, Chicago, III.
ALLAN STEWART 

4319 No. Broad SL, Philadelphfa, Pa.

Tel. Hyde Park 3-3975

Tel. TO 8-796f

TeL Yards 7-8393 »

Tel. Grovehlll 6-7783

Tel. Glantoue 5-1319
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DARBININKUI

HAVEN REALTY

INN

CLEVELAND. OHIO

TeL: EV 7-2089

RESTAURANTS

WINES & LIOUORS

DAINUOJAME SU RŪTA

ĘROOKLYN 6, N. Y.

GRANE

KEE’S RESTAURANT 
2026 Church Avenue 

Brooklyn, N. Y.
- BU 7-2345

HOUSEHOLD HINTS

9 Dd 9 vaL SHrmartimlaia popiet 1-6 vaL
į 87-B9 Jwrfrs Avb, Woofi*wa 21, N. Y. TeL VI7-4477

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

SORRENTO 
RESTAURANT A PIZZERIA

97 Lake Street 
East White Plains, N. Y. 

WH 8-9836

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radio ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. KaČanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę- Išleido “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest 
Records, Ine. Plokštelės kaina 
5 dol. “Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Willougliby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y-

216 Avenue "A” 
New York City 

Tops in Neapolitan Cuisine 
Complete Delivery Service 

OR 7-9957

Holi6*1į^;Greetings
, tsaii ■

Didžiulė salė buvo gražiai 
išpuošta, šokiam grojo orkest
ras. Dvyliktai valandai išmušus, 
visus pasveikino LB Tarybos 
pirm. Stasys Barzdukas, linkė
damas, kad visų lietuvių žings
nius lydėtų šviesa ir tiesa. Su
giedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai. Toliau šokiai ir dainos 
užtruko ligi 2 v. ryto.

paremti aul 
Pol doL: l *

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

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

349 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tek Stagg 2-4329

5023 NeėrŲtrich Avenue 
Brooklyn. N. Y.

TR1-3210

—----- ARTURO’S--------
PIZZA A RESTAURANT

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETEKS - Petrauskas

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 88V.

Nuoširdžiai dėkojame meni-] 
ninkam, išpildžiusiem meninę’ 
programą be atlyginimo, Dar
bininkui, Dirvai ir Draugui už] 
šio parengimo garsinimą ir vi
siem svečiam už atsilankymą. ]

LB abieję apylinkių valdybas.

Happy Holidays 
To AB

TING HO
CHINESE RESTAURANT

304 East 116 Street 
Nw York City 

TR 6-0785

Didžiausias pasirinkimas 
New York©

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

Holiday Greetings 
To Ali

SUN LUCK
East Chinese-Amerfcan Restaurant

75 East 55th Street
New York City

PL 3-4930

Happy Holidays 
‘ To All

SUN LUCK
Chinese - American Restaurant 

143 W 49th Street 
-New York City 
- PL 7-1170

UetttviBcų prodicktą:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

MIO ISLAND 
RUBBISH REMOVAL CO.

16 Fountain St.. HicksviUe. L. I.
FOR THE FASTEST SERVICE 

ON THE ISLAND CALL 
WE 1-1940

5806 Broadvvay nr 238th St., Klngs- 
bridge 8-2245. Diners Club - Ameri
can Express. STELLA D’ORO, Ka
liau Cuisine. “A fabulous Roman 
Palace setting”. Cocktail Lounge. 
Free parking on our own lot. Din- 
ner and Supper k la Carte. Party 
Eacilities. Closed Monday.

Lietuvių Bendruomenės abie- Be abiejų apylinkių valdy- 
jų apylinkių valdybų sureng- bų, didžiausia darbų našta te-i 
tas Naujų Metų sutikimas pra- ko Moterų Sąjungai 
ėjo su dideliu pasisekimu. Dar 
lyvavo virš keturių šimtų. Pir
mą kartą daug buvo ir jauni
mo. Labai gražiai susiorganiza
vo ir turėjo atskirus stalus- Sta
lų globėjais buvo Ona ir Ka
zys Karpiai, paaukoję po 10 
dol. stalam papuošti. Keli sta
lai buvo ir senosios kartos lie
tuvių.

Abiejų apylinkių vardu susi
rinkusius sveikino ir linkėjo lai
mingų N. Metų Povilas Mikšys. 
Meninę programą atliko solis
tas Julius Kazėnas, muz. Geno
vaitė Karsokienė, solistė Cici- 
lija Valenčikaitė ir muz. Regi
na Brazaitienė- Meninė progra
ma susilaukė ilgų, nuoširdžių 
plojimų.

į Holiday Greetings 
To AU

SUN YAH 
CHINESE RESTAURANT

! 1341 - 3rd Avenue
į New York City

BU 8-2886

pids, Mich., J. česekas, Detroit, 
Mich., J- Černius. Flint, Mich., 
C. Baltrušaitis, Dunmore, Pa-, 
W. Būtch, Homestead, Pa., T. 
Liepis, Chester, Pa., A. Griška, 
Donorą, Pa., A. Gillis, Manches- 
ter, N. H., P. Savickas, Nashua, 
N. H., A. Žukauskas, London- 
derry, N. H., J- Smailys ir J. 
Tautkus — Omaha, Nebr-, J. 
Rokas, St. Petersburg, FTa., K. 
Marcinka, Opa-Locka, Fla., U. 
Mačiulis, J. Bružas—Cleveland, 
Ohio, J. Svereika, Lawndale, 
Calif, K. Ciurinskas, E. Chica- 
go, Ind., P. Kiškūnas, Lewis- 
ton, Me., A. Petrutis, District 
Heights, Md., J- Karaliūnas, Ha- 
milton, Canada, K. Kudukis, 
London, Canada, A. Keblys, 
Montreal, Canada. B. Filipavi- 
čienė, Montreal, Canada-

(Bus daugiau).

POOL TABLES from Factory to 
You. All sizes Neur A Recondittoned 
Ping Pong. Poker tabtes. Manhat
tan balte drilled on premisos. Spe
cial complete Bumper tables $99.95. 
Special consideration to ReMgious 
Institutions. G. CORREALE < Sons 
Inc^ 349-51 West Side Avė., Jersey 
City, N. J. — HE 3-1508.

THE TEHERAN RESTAURANT
; at 45 West,:44th Street

... .. York City
Finest ih Wining and Dinirig

For Reservations Call 
MU 2-6588

"FLORAL HERB” yra nuostabi 
priemonė plaukų priežiūrai ir na
tūraliai spalvai atstatyti. Be dažų 
ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, išnyksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
Aukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite $3.00 už didelę 8 ož. bonka. 
Kanadoje $4.00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. PidžiaugiRS pasirinkimas degtinės ir vyno. 
10S-55 LEFFERT8 BLVD. BICHMGND HHX* N.' Y.

T^efcmas: VIrginia 3-3544

Tel LAfayette 3-1038
PLENTY OF FREE PARKING

VACYS STEPONIS, savininkas 

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

GERI PIETŪS IR VAKARDŪIM — JAUKUS BARAS

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1d.
VAI AklhAC PIRMAD. Ir KETVIRTA D.......... 9 v. r. iki 8 p.p.
VALArlUUj: ANTRAD. ir PENKTAD....... . 9 v. r. iki 5 p.p.

8E8TAD. 9 v. r. iki T2 v. d.; Trečtad. uždaryta.

Holiday Greetings 
1b All

JOY YOUNGLRESTAURANT
65 Mott Street 

Neur York Citv 
BE3-9404

ED CASO
AND HIS MIAM1 BCACH ORCHESTRACfflNE&EfcESTAURANT

12k.-MAvėmė 
Hėw Y<M* <3ty 
t <|L5-7S46

Stoughtom Mass. |
Stoughton, Mass. — Naujų? 

Metų išvakarėse į lietuvių salę! 
susirinko apie pustrečio šimtol 
svečių ne tiktai iš Stoughtono,| 
bet ir iš toliau — Medfordo,| 
Cantono, Dorchesterio, Brock- 
tono. Sukalbėjus maldą, buvo 
patiektas viščiukas; geriau sa
kant, pusė vištos su įvairiais 
priedais ir “lašiukais” bei ledais 
Kai pasisotino ir pradėjo visi 
kartu kalbėti, kad net salė ūžė, 
tai atsirado ir muzika. Buvo šo
kamas valsas, polkutė, ir “tvis- 
teris”, ar kaip jį ten vadina. 
Visi buvo apdalinti įvairiaspal
vėm kepurėm. Mano kaimynė, 
pastebėjusi, kad ta ar kita tu- 
ri gražesnę kepurę, negu ji, ir 
sako vyrui: “Man per maža.] 
Gal eitjim paieškoti didesnės”-] 
Vyras klusnus. Reikia gi bent] 
paskutinę metų minutę paklau-i 
syti žmonos norų. Grįžo dar su 
rageliu. Kiti- gavo tarškalų ir! 
kitokių gyvatukų. Imta groti, 
birbenti, tarškėti- Kažkas kaž-f 
kam dar užtraukė “Happy Birth ! 
day”. Matyti, gimė ne tiktai : 
nauji metai, bet kas nors buvo ‘ 
gimęs ant slenksčio senų ir ; 
naujų metų. Tarp tų laimingų- ; 
jų buvo ir mano kaimynė. Nau- 
jus iriet. sutikome bučkiais. Jei ; 
taip meiliai žmonės gyventų iš- ; 
tisus 1962 metus, būtų žymiai ; 
smagiau, šiaip jau buvo jauku ‘ 
ir linksma, už ką reikia dėkoti j 
lietuvių salės valdybai ir jos j 
šeimininkui. __M. Kas į'

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

0. Dovydaitis, M. Studus, F. I 
Skwar, J. Venslanskas, G. Sa-I 
molis, A. Sniegus, M- Klimą?, I 
E. Senkus, E. Pūrelis, P. Ker- I 
dock, -M. Frankaitis, S. Vielė, g 
S. Valkevičius, A. SurvilieaA g 
R- Markevičius, T. Jurevia — 1 
Brooklyn, N. Y.; A. Budraitis, 1
M. Mulevičius, A. Verbyla, P. I 
Palys, K. žudžius — Kehmeod | 
Hill, N. Y-; R. Čyvas, M. MiA-1 
levičius, J. Rupšis — Ąmster- g 
dam, N. Y.; A. Pumputis, ML ■ 
Budėnas — Maspeth, N.Y.; A- 1 
Smetona, P. Blozaitis —Wood- 
haven, N. Y., J. Jalaitis, Flu- 
shing, N. Y., A Prasauskas, 
Brentwood, N. Y., A- Vikrikas, 
St James, N. Y^ C. Prapuole
nis, White Plains, N. Y., V- 
Slepakovas, Paterson, N. J., A. 
Kvedaras, Jamaica, N. Y., A. Lig 
mont, Ozone Park,. N. Y., L 
Kazlauskas, Jackson Heights,
N. Y., O. Šarkaitė, Malvern, 
N. Y., A. Petrauskas, North- 
port, N. Y-, J. Banravičius, V. 
Adamonienė, O. Jakimavičienė, 
B. Masiulis, P. Jarvis, M. Ba- 
lukonis, A. Leščinskas, E. Gai
viais — Boston, Mass.; A. Min
kantis, P. Brooks, A. Sinkevi
čius, M. Paliulionis, K- Baraus
kas, O. Jakštis, O. Alasevičius, 
V. Ivanauskas — Dorchester, 
Mass.; J. Račkauskienė, D- Ka- 
čėnas, P. Dougan — Lynn, 
Mass.; M. Svikliūtė, E. Navic
kas—Worcester, Mass. P. Ado
maitis, M. Kabišaitis — Athol, 
Mass.; B. Tatariūnis, J. Velička
— Lawrence, Mass.; J- Aviži
nis, Norwood, Mass., A. Mu
stek, Haverhill, Mass., P. Urban, 
Pittsfield, Mass-, M. Zeringis, 
Westfield, Mass., M. Gailus, 
Weymouth, Mass., J. Naujalis, 
Avon, Mass., M. Baronas, J. Ma- 
tuzas, A. Fidleris — Elizabeth^ 
N. J., B. Ashmont, S- Pribush
— Linden? N. J., A. Vitkus, S. 
Grinevičienė — Harrison,- N. 
J., F. Vaškas, J. Kralikauskas — 
IW- .hr. Ji, TČ-Nėkfosis, Ke^r- 
ny, N. J., P. Leveckis, Metuchen 
N.J-, M. Laukaitis, Freehold, N. 
J., J.Vaičkus, Passaic, N.J., S.,

’ Jatulienė, Garwood. N.J., K^ 
Baltramiejūnas, Jersey City, N. 
J., S. Tamošaitis, V. Vaznis, P. 
Kubilius — New Britain, Conn-, 
M. Baker, J. Kanapka, A. Pa- 
daigis — Waterbury, Conn., J. 
Paleckis, J. Petronis, A- Žitkus
— Hartford, Conn., A. Tama
šauskas, E. Viltrakis — Oak- 
ville, Conn., W. Skelte, Beth- 
lehem, Conn., A. Simmons,

’ AVindsor, ■ Conn., A. Stanišaus-
kas, Bridgeport, Conn:, K. Barz
dukas, K- Šidlauskas, kun. F. 
Kireilis, Z. Krasauskas — Chi- 
cago, UI., kun. A- Deksnys, St. 

r Louis, III., V. Manelis, Lockport,
BĮ., L Stanislovaitis, Kewanee 
Dl„ A. Macius, Bellwood, UI., 
G. Ambrose, Westville, UI., vys
kupas J. Rancans, Grand Ra-

JOSEPH RUTKOSKI
Complete Stock of Choice Wines & 
Liųuors. Domestic and Imported 
Chilled Wines & Champagnes. We 
Deliver — 2484 Merrick Road,
Bellmore, L.I. — For Fast Service:

SUnset 5-2644

Holiday Greetings 
To AU

Q. LING RESTAURANT
125 West 49th Street

New York City 
CO 5-4572

CHANGHAI HOUSE 
149 West 48th Street 

New York City 
J CO6-3890 j

• Holiday Greetings
? r Tb Ali , - •

SING LONG LOW
= RESTAURANT
E 203 East 59th Street

New York City
| EL 5-4622

THE STEINWAY BAKE SHOP
28-08 Stainu’ay St.
Astoria, L.I. N.Y.

The Finest Cookies and Pastry in
Town. Wedding Cakes our specialty

RA 8-2761

TOY WAN RESTAURANT
194 Canai Street
New York City ’

CO 7-2221 ,

Holiday Greetings 
To AU

WINTER GARDEN TAVERN, INC.
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MABISON STREET

BROOKLYN Z7, N. Y.
(Ridgewood)

Tel KVergreun 2-6440
. '■t* :

SaM VMžuvSma, Ir kita-
kioms pramogoms. Be to,
duodami polaidotuvlnlal
pietūs. Pirmos rOSlee He-
tuvftkas maistas prieina-
momla kainomis.

1


