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Lietuvoje pradėjo teisti kanigos už siautimas iš Amerikos

VYSKUPAS TEOFILIS MATULIONIS
— KARDINOLAS? ■■

UPI agentūra pranašė, ii 
Maskvos apie komunistų perti-

Žiniom ii Lietuvos, Kaišia*

lionis ton yra laikoma* kardi
nolu nuo lapkričio 25. Žinia 
plačiai pasklidusi tuo imto, kai 
vyskupas Matulionis buvo Kau
no ligoninėje, kur jis praleido 
tris savaites-

Žinios apie vyskupo Matulio
nio paskyrimą į kardinolus da
bar nebuvo galima patikrinti. 
Tačiau prisimintina, kad popie
žius Jonas XXIII 1960, skirda
mas naujus kardinolus ir skelb
damas jų pavardes, minėjo, kad 
du kitus kardinolus jis yra pa
skyręs "savo širdyje", vadinas, 
neskelbdamas jų pavardžių.

Vyskupas T. Matulionis da
bar jau 89 metų, kilęs iš Ute
nos ap., į kunigus įšventintas 
1900 Petrapilyje, vyskupu pa
šventintas Petrapilyje slaptai 
1929, Kaišadorių vyskupas ordi
nam paskirtas 1943.

Vyskupas Matulionis buvo ir 
yra bolševikų kankinys. Jis bu- 
vo suimtas ir kalintas trejis 
metus 1923 - 25. ĄntruJcartu kupijos ir ištremtas į Šeduvą 
suimtas ir nuteistas 10 metų už tai, kad 1957 per Kalėdas 
Solovkų koncentracijos lage- Birštone konsekravo sau padė
liuose 1929. Tik Lietuvos vy- 'jėją vyskupą V. Slatkevičių.
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Konge iškrenta dabar jau Gizenga?
—— Kongo parlamentas nuta
rė pašalinti' čitongą ‘ iš min. 
pirmininko pavaduotojų.

tą teismą Lietuvos kunigam 
Vilniuje.

Esą Vilniuje sausio 15 tei
siama grupė Lietuvos kunigų 
(kai kurie Amerikos laikraščiai 
minėjo 11, Pravda skaičiaus ne
nurodė). Kaltinami “kriminali
nėm valiutos operacijom ir spe
kuliacija”.

Pravda skelbė, kad kunigai 
palaikę ryšius su “antisovieti-

niu komitetu, kuris yra suda- vilonio, kuris siuntęs laišką į 
rytas Jungtinėse Valstybėse ak- Jungtines Valstybes, patvirtin- 
tyvių ndcių kolaborantų, pabė- -damas gavęs 250 dolerių. Per 
gūsių iš Lietuvos 1944”. Esą 
tas komitetas siuntęs kunigam 
dolerių ir siuntinių spekuliaci
jos tikslam.

Pravda sako, kad iš siunti
nių kunigai "pasidarė daug pi
nigo statybinei medžiagai, kuri 
buvo skirta statyti naujai baž
nyčiai Klaipėdoje".

Pravda suminėjo tik vieno 
kunigo pavardę — kunigo Pa-

spekuliantus jis gavęs už tuos 
dolerius ir siuntinius 110,000 
rublių. ,

UPI agentūra prideda, kad 
Romoje, Vatikano sluoksniuose 
teismas laikomas naujų perse
kiojimų anapus uždangos ženk
lu.

Kita agentūra AP pastebi, 
kad panašiais spekuliacijos kal
tinimais buvo teisiami ir žydai 
su mirties bausmėm.

VYSKUPAS T! MATULIONIS

riausybės buvo iškeistas Į Lietu
voje suimtus bolševikų agentus 
1933- Trečiu kartu suimtas ir 
išvežtas vėl dešimčiai mėtų ., ,
1946 - 56. Grįžęs iš paskutinio talT> f Sovi^v. Viemn- 
trėmimo, buvo nušalintas iš vys-

PREZIDENTO PROGRAMA: SOCIALINE GEROVE, ŠVIE
TIMAS, ŪKINIS L

Prezidento Kennedy kalbos, 
kurią jis pasakė Kongrese sau
sio 11, programiniai siūlymai 
buvo jau iš anksto žinomi. Tad 
daugiau dėmesio kilo, kaip ste
bėtojai juos sutiks ir kuriuos 
jų labiausiai vertins.
UŽSIENIO POLITIKOJE:

Prezidento kalboje daugiau 
dėmesio buvo nukreipta ne į 
karines lenktynes, bet j ūkines

SVARBIEJI

AVIMAS, IŠLAIKYTI PADĖTĮ

šen. Byrd. Atsto- 
pirmininkas komisijos, pro kuri* turi

“ZZDENTAS - DRAUGŲ AKIMIS 
Ar draugai jaučiasi "išduoti", ar tik rengia opiniją ki
tiem rinkimam, atsakomybę už nepasisekimus skirdami 
Kongresui, ne prezidentui

MII

Konge esą vilčių, kad Adou- 
la ir Tshombe susitars. Bet da
bar iškilo nauji kruvini kon
fliktai — tarp Gizengos ir jo 
kariuomenės vado Lundulos. 
Pastarasis linkęs klausyti Kon
go centrinės vyriausybės. Kai 
Gizenga liepė jį suimti, karei
viai atsisakė. Kai Lundulos ir 
Gizengos ištikimi kariai susirė
mė, žuvusių skaičiuoja 17. J. 
Tautos Įsakė Įsikišti ten esan
čių Etiopijos karių tūkstantinei. 
Jie turi paremti centrinės val
džios kariuomenę- Gizenga pra
nešęs, kad atvyks Į Leopoldvil- 
le eiti min. pirm, pavaduotojo 
pareigų.

Maskva nerodo 
noro susitarti

Portugalija suksis 
į komunistŲ glėbį?

Portugalija savo užsienių po
litiką žada sukti radikaliai į kai
rę ... Esą svarstomas kom. Ki
nijos pripažinimas. Portugalija 
mato, kad jos sąjungininkai vei
kia ne už ją, bet prieš ją- Ta
da ji daros išvadą, kad reikia 
tiesiogiai derėtis su priešu. Pri
pažindama kom. Kiniją, ji ti
kintis išgelbėti savo valdomą 
Macao sritį, kurioje kinų esą 
pusė milijono. Maskva kursto 
išvyti portugalus.

Amerika Įspėjo sąjunginin
kus, kad pasitarimai dėL Ber
lyno Maskvoje pasunkėjo. Mask
va nesutinka duoti nuolaidų, 
nors kalbėtis dar sutinka. Tuo 
pačiu metu Maskva mėgina tie
siai tartis su Vokietija. Kai va
karų Vokietija Maskvos siūly
mus atmetė, Maskva mėgina 
gundyti vakarų Berlyno burmis
trą Brandtą derėtis Berlynui su 
Berlynu. Skelbiama, kad Mask
vą spaudžia Berlyno klausimą 
greičiau spręsti jos satelitai 
— Lenkija ir Čekoslovakija. 
Amerika laukia naujo' spaudi
me Berlyno klausimu.

gai Europos ir Amerikos ūki
nei bendruomenei sudaryti, ku
ri sėkmingai- galėtų lenktyniuo- vy Rūmų 
ti, prezidentas siūlė sumažinti eiti sumanymai, Mills, viceprezidentas Johnsonas.
muitus, prekybą padaryti lais
vesnę.
mas ir, pasak N.Y. Times, stip-

■ riausiu įsitikinimu prezidento, 
buvo pabrėžtas. — Su tokiu 
pat tvirtumu prezidentas pasi
sakė už diplomatinę* ir piniginę 
paramą J. Tautom, 3 bilijonų 
planą lotynų Amerikai.

Santykiuose su Sovietais pa
reikštas stabilizacijos, esamos 

(padėties išlaikymo noras- Tai 
labiausiai pabrėžta dėl Berlyno: 
tarsimės, jei tai Įmanoma; kau
simos, jei bus reikalinga. 
VIDAUS POLITIKOJE:

Visu tvirtumu prezidentas 
kalbėjo apie planus kovai su 
nedarbu, gydymą senesnio

. žiaus žmonėm socialinio drau
dimo rėmuose, paramą pra
džios, vidurinėm, aukštojom 
valstybinėm mokyklom. N.Y. 
Times betgi pastebėjo, kad apie 
paramą mokyklai dabar .prezi-

■ dentas kalbėjo “defetistiniu 
nu” (Tokis laikraščio vertini
mas turėtų reikšti prezidento 
netikėjimą, kad Įstatymas, ku
ris pernai buvo nustumtas, šie
met praeis).

Prezidentas dėmesio centre. 
Painformavus, ką apie jį rašė 
jėzuitų “America”, įdomu pa
žvelgti, ką sako liberalinės 

t krypties žmonės arba 
i prezidento draugai.’ 

N. Y. H. Tribūne 
Reston melancholiškai 
Washingtone dabar nuotaikos 
visai kitokios nei prieš metus. 
Pernai šiuo metu sostinėje-bu
vo džiūgavimo ir lūkesčių at
mosfera, sukelta naujų žmonių, 
energijos ir vilčių, didelių per
spektyvų prieš akis, Kai kas iš 
jų išliko po metų, bet nedaug.

N. Y. Times vedamasis pa
našios nuotaikos, tik dar juo
desnės ir kartesnės: Po metų 
Kennedy turi mažiau kontro
lės Kongrese, nei jis turėjo, 
kai perėmė pareigas. Preziden
tas turi skaitytis su aiškiu Kon
greso posūkiu Į konservatiz
mą- 01d Frontier kelia klausi
mą dėl New Frontier idealų ir 
metodų-

Laikraštis nurodo ir tos krin
tančios nuotaikos priežastis. Tai 
paskutinių mėnesių nepasiseki
mai užsienių politikoje. Katan- 
gos krizė pagimdė aštrią kriti
ką J. Tautom. Indijos invazija 
sukrėtė tikėjimą kai kuriom 
idėjom ir net paskatino pana
šias agresijas kitur. Laos, Viet
namas, Berlynas pagimdė nuo
taikas viduje tokias, kad pre
zidentas turi kelti sau klausi
mą, kiek jis turi atskiesti savo 
programą — kas iš jos dar li
ko, — kad ji būtų priimta.

Laikraštis priminė, kad prieš

artimi

James 
rašė:

Ir KAS PROGRAMOJE YRA NE TAIP, KAIP NORĖTŲ, KO
PROGRAMOJE VISAI NĖRA ... IR KODĖL TAIP -

Kongreso nariai dar mažai Mes reikalingi daugiau išnrin- yra laisvo* pasirinkti savo atei- 
pasisakė dėl prezidento kalbos. 
Jie. pasisakys labiau, kai kal
bos bendri posakiai bus pavers
ti Įstatymo konkrečiais para
grafais. Gausiau pasisakė spau
da, ypačiai lygindama su perei
tų-metų prezidento inauguraci
ne kalba.
• N.Y. Times kalboje nerado, 
„ko norėjo: _

Fanfani žada eiti su stalinistais

ties, negu jos vartojome kada fį Ir nuosavą sistemą, kol jo* 
anksčiau, daugiau drąsos, dau- negresia kitų laisvo*. Kai kas 
giau iniciatyvos, didesnio lem- gali pasirinkti formas ir kelius, 
ties pajautimo ... — rašė dien- kokių mes sau ir nenorėtume 
rastis. Visų šių ypatybių pre
zidento kalboje “nei aiškiai trū
ko, nei aiškiai jų buvo”.

J. Reston (NYT) aiškino, ko- 
dėl tokia pusiau kelio programa: 
Esą prezidentas gali mobili
zuoti planam geriausius smege
nis, bet planai nepraeis pro da
bartinius Atstovų Rūmus, ypa
čiai esant dabartiniam Atstovų 
Rūmų pirmininkui. Sam Ray- 
burn buvęs palankesnis prezi
dento Kennedy planam. Anot 
NY Times, prezidentas esąs i 
kairę nuo vidurio^ o visas Kon
gresas Į dešinę nuo vidurio-

J. Reston rado kitą preri-

pasirinkti- Bet tai ne musę rei
kalas, ką jos pasirenka ...

Tuose žodžiuose mato “nesi
kišimo” principą pakartotą. Bet 
praeities praktika rodo, kad jį 
Amerika taiko komunistų val
domiem kraštam (Jugoslavija, 
Sovietai, Lenkija, Ghana), bet 
netaiko antikomunistų valdo
miem kraštam (Domininkonų 
Respublika, Laosas, Vietnamas, 
Portugalija). Taikyti principą ly
giai, taikyti ne tik norint sta
bilizuoti esamą padėtį, bet ir 
politiškai remti pavergtų kraš
tų išsilaisvinimo viltis — At
stovų Rūmai tikrai nekliudo.

PRANCŪZIJA IR ALŽIRAS 
DERASI

Prancūzija ir Alžiras slaptai 
derasi- Romoje Įvykusios dery
bos daug sutarė. Liko labiau
siai nesutartas dalykas — euro
piečių mažumos (vieno milijo
no) apsauga AHire.

Derybas nori išardyti slapto
ji prancūzų armija, sustiprin
dama terorą Alžire.

— Amerika pranešė Laosui, 
kad vėl mokės mėnesiui po 3- 
4 milijonus, kai Laoso vyriau
sybė sutiko vykti į Ženevą ir 
derėtis su komunistais bei 
“neutraliais” dėl koalicijos s» 
darymo.

Italijos soc. demokratų lyde
ris Saragatas pranešė, kad nuo 
sausio 27 soc. dem. ir respub
likonai pasitraukia iš koalici
jos. Tam pritaria ir pats 
pirm. Fanfani- Jis nori, kad 
riausybė turėtų pasitraukti ir 
tada jis galėtų sudaryti naują, 
remiamą Vėl respublikonų ir 
soc. dem., būtų išstumti libe
ralai. Jų vietoj Fanfani nori 
kairiųjų socialistų, Nenni, Sta
lino laureato, vadovaujamų,

kurie parlamente turi 87 vie
tas. Jų remiamas jis nori vyk
dyti socialines reformas, ku
riom priešinasi liberalai.

WILLIAM MILLER, raMeMHconų 
pirmininkas. "Mos paremsime 
prezidentu, kur jis mum rodos tei
singas, bet pasiliekame teisę kri
tikuoti, kur jaučiame jį darant 
klaidas".

— Nehrv sausio 11 pareiškė, 
kad Europos dominavimas už 
Europos ribų negali būti toliau 
toleruojamas (Tai kaip Nehru 
toleruoja Maskvos dominavimą 
Azijoje!)-

— Borry Gokhrator pasiskel
bė esąs Katangai remti sąjun
gos sponsorius.

— Brazilija sausio 12 pasiū- Jmivo pernai. ,

Kitokį nei prieš metus. Esą 
po pirmykščio dramatinio įspė
jimo apie galimus pavojus pre
zidentas dabar pajuto, kad tai 
skatina nusivylimą ir nesaugu
mą. Tokios nuotaikos gimdo ka
ringumą, kraštutinumus. Dėl to 
dabar kalboj daugiau atsargaus 
optimizmo ir mažiau retorikos.

R. Drummcnd (NYHT) pri
minė, kad kalbos tonas priklau
sė ir nuo fakto, jog preziden
tas dabar yra atsakingas užme
tu veikla. Jo optimistiškos nuo
taikos esančios perdaug “ruža- 
vos”, kai jis vertino Laosą, Kon
gą, Vietnamą, Kubą. Krizės į- 
vykių banga, mano Drummond, 
mažai kuo skirias nuo to, kas

Prezidento skaičiai
Prezidento kalboje sausio 11 

buvo kai kurių konkrečių duo
menų:

— Amerikoje yra 8 milijo
nai suaugusių beraščių-

__— Studento mokymo meti
nės išlaidos dabar šiokia .vidu
tiniškai 1,650 doi., o pusė mu
sę šeimų uždirba per motus 
mažiau kaip 5/444.

— Per 12 mėnesių padvigu
binta Minuteman raketų gamy
ba, 50 proc. padidintas skai
čius lėktuvų, kurie po aliarmo* 
per 15 minučių gali pakilti į 
orą.

metus prezidentas kalbėjo: “Da
bar trimitas ragina mus vėl į 
kovą prieš bendrus žmogaus* 
priešus Uraniją, neturtą, li
gas jr patį karą”. Esą tie žo
džiai tebėra geri. Bet ar jis, 
prezidentas, gali dabar atlikti 
veiksmus, kurie tuos žodžius 
atitiktų? — klausiamai baigia 
laikraštis.

Newsweek Kenneth Craw- 
ford perdavė nuomones artimų 
prezidento draugų. Jie tvirtina, 
kad prezidentas nelaikąs savęs 
nei liberalu nei konservatorium, 
o greičiau “labai nuosaikiu pa
žangiuoju”. Jie patys galvoja, 
kad Kennedy dabar esąs “tik
tai truputį pagerintas Eisenho- 
weris”. Kennedy jaučiąs padė
kos Eisenhoweriui už paramą 
ir laikąs jį tikruoju respubliko
nų reiškėju. Kennedy esąs to
lerantingas net ir Birch Socie- 
ty asmenų atžvilgiu, Į kuriuos 
žiūrįs kaip i suklydusius žmo
nes, kada jie ieško paprasto 
atsakymo sudėtingiem klausi
mam. Kennedy norėtų būti li
beralesnis, nei jis gali būti, 
kaip ir Eisenhoweris norėtų bū
ti konservatyvesnis, nei jis ga
lėjo būti. Prezidentas negali 
formuluoti savo politikos, kaip 
jis norėtų, nes turi atsižvelgti 
į imperatyvus, kuriuos diktuoja 
pasaulio padėtis ir pagriežtėję 
nusistatymai viduje.

Tačiau laikraštininkas Įspėja, 
kad prezidentas, siekdamas pri
siderinti prie padėties, gali virs
ti savo paties belaisviu, nes, 
sako, kaip gali būti išrinktas 
Kongresas pagal Kennedy nu
sistatymą, jei jis nespaus savo 
programos šioje sesijoje ir neis 
su ja Į artimuosius rinkimus.

.< Ką toki, aiškinimai reiškia? 
Galima juos vertinti iš vienos 
pusės kaip nusivylimą tų eks
tremistų liberalų, kurie norėjo, 
kad radikaliai būtų įvykdyta 
programa, apie kurią užuomi
nom buvo prasitarę Mrs- Roo- 
sevelt, Stevensonas, Bowles. 
Galima juos vertinti kaip opi
nijos ruošimą rinkimų metui 
— sudaryti Įspūdį, kad prezi
dentas negalėjo įvykdyti, ką 
buvo norėjęs, dėl Kongreso pa
sipriešinimo, taigi reikia pa
keisti Kongresą.

Prieš anuos pareiškimus, ku
rie artimi “New Frontier” libe
ralam, yra kitų pareiškimų, ku
rie būtų artimesni “Old Fron
tier” žmonėm. Tai aiškinimas, . 
kad preridonto veiklą ištiko ei
lė nepasisekimų kaip tik dėl 
tų patarėjų, kuriuos jis sutel
kė apie save ir kurie klaidin
gai patarė konkrečiais politi
niais klausimais (Kuba, Kongo, 
Berlynas), nors už jų klaidas at
sakomybę kilniai prisiėmė pats

52H nuskrido 12,519 mylių be 
sustojimo ir nepasipildydamas 
kuro per 21 vaL 52 min. Vidu
tiniškas greitis 582.5 mylios per 
valandą. Ligšiolinis rekordas 
buvo 11,236 mylios.

ganizadja paskelbtų “koegzis
tenciją” su Castro. Amerika 
tokius planus atmetė.
’ — Valstybės departamentas 
žada 
tam, 
rytų 
riką.

— Amerikos astronautas 
Glonn bus paleistas raketa apie 
žemę sausio 23.

nebeduoti pasų komunis- 
kadjie užsieniuose neva- 
propagandos prieš Ame*

sausio 10 palaidojo 17 kaimų

Noras stabilizuoti esama pa
dėtį bus išstūmęs bet kokius 
aiškesnius ar mažiau aiškius 
užsiminimus apie Amerikos an
gažavimąsi pavergtų kraštų rei
kalu. Tiesa, yra pareiškimas: 
Mūsų pogrindinis siekimas yra 
tas pats — taikinga pasaulio

— Valstybės departamentas 
yra susirūpinęs Brazilijoje gali
mu dar didesniu pasisukimu į 
kairę dėl ūkinių ir politinių 
sunkumų.

— Amerika sausio 14 suta
rė su Europos ūkine bendruo
mene (Belgija, Olandija, Luk- 
semburgas, Italija, Prancūzija, 
Vokietija) sumažinti muitus 20 
proc. Pirmiausia tik žemės ūkio 
gaminiam. Susitarimas veiks

šitas aiškinimas tarp ameri
kiečių, atrodo, yra net populia
resnis. Dėl to prezidentui ro
domas pasitikėjimas, kada su
sidaro Įspūdis, kad jis pasuko 
į vidurio kelią, iš kitos pusės 
griežtėja reikalavimai sutvarky
ti patarėjus, labiausiai užsienio 
politikos srityje, kurie vykdė 
liberalų politiką.

.„.Journal Amer. W. S. White 
net apkaltino tuos kraštutinius 
liberalus, kad jų veikla stumia 
Ameriką į izoliaciją (turi, ro- 

' dos, galvoje Amerikos izolia
vimas! nuo europinių sąjungi
ninkų).

Km ii tos polemikos laimi? 
Galimas daiktas, Kennedy. Jo 
draugų puolimas kelia jam pa
sitikėjimą nuosaikioje masėje, 
kaip “Americos” laikraščio pa
stabos stiprina protestantų pa
sitikėjimą prezidentu.

J. Tautas, bet į Nito.
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August Saldukas, Prezidentas

kad jūs neatplėšiate jum rais
tų laiškų. Ar tai tikrai reiškia, 
kad jūs negalite atidaryti laiš
kų, kurie jum adresuoti? Ir po 
to visko jūs esate prezidentas. 
Aš manau, kad jum turėtų bū
ti leista savo laiškus atidaryti”-

12 metų ir norėčiau skristi, jei nai nuo manęs beito* muša. tarry Johnson yra jų ly-
ten tas pakankamai oro ir jei “Brangus prezidente, norė-_ * 
saugiai galima grįžti atgal ... čiau žinoti jūsų jnuomonę dėl 
Ar jūs mėgstate žalčius? Aš tu- gyvulių. Ar jie turi smegenis? 
riu vieną keturių pėdų ilgio?”./ Dorothy Eire. P, S. Prašau at

sakyti. Ąčiū”.
“Aš sakiau savo seseriai, kad 

' aš noriu būti Jungtinių Valsty
bių prezidentas- Kai aš taip sa
kiau, ji ėmė juoktis ir sakė, 
kad aš negalėsiu, nes kad bū-

Politikuojantieji:
“Mr. Kennedy, aš tikhi, kad 
Dievas yra U.SA. pusėje. Rita 
Stewart”. Niausiantieji:

“Brangus prezidente, ar jūs 
gaunate kada pusryčius lovo
je?”

“Kaip jūs laikotės? Ką jūs 
ten Washingtone veikiate?”.

“Aš girdėjau keletą jūsų kal
bų, ir jos man patiko. Kaip lai
kosi jūsų šeima? Aš tai esu O. 
K. Ar jūs turite kokį lepūnė
lį? Aš tai turiu tokį kvailą ka
tiną, kuris bijo dulkių siurblio.

jeigu galėtum priimti mane Bal- 
- tuosiuose Rūmuos, aš pasaky

čiau savo planą dėl Kubos”.
“Aš gyvenu Dalias, Tesąs. 

Ir rašau jums, norėdamas išsi
aiškinti vieną problemą Mano 
problema yra dėl šitų mažų ka
rų tarp mažų valstybių. Mano 
nuomone, mes neturėtime jom 
padėti, kol jos raštu nepasira
šys, kad jos padės mums, kai 
mes kariausime su Rusija ar su 
kita valstybe. Prašau parašykit, 
jeį turit laiko, ir pasakykit man 
savo opiniją”.

“Aš esu 10 metų. Ir gimiau 
po antro pasaulinio karo. Ir 
daug daug tokių vaikų yra- Ši
tie vaikai niekada nepergyveno 
karo. Aš žinau, kad ir aš. Aš 
jo bijau. Taip pat mane gąsdi
na jūsų atsišaukimas į tautą. 
Prašau, neikit į karą” (Kažin 
ar čia ne tėtė parašė už vai
ką?).

“Nuo tada, kai tėtė ir mama 
matė jus televizijoje, jie vis 
ginčijasi tarp savęs. Mama no
ri slėptuvės (nuo atomų), o tė
tė sako — ne, nes jis nori ei
ti į darbą ir turi mokėti daug 
sąskaitų. Mama visą laiką rėkia. 
Jie ginčijasi kiekvieną dieną. 
Jei aš būčiau didesnis, aš nu- 

• pirkčiau slėptuvę jų metinėm 
vasario mėn. Tai ^ie būtų lai
mingi*. ’ ”/*■

visų valstybių sostines. Ar jūs 
žinojote visas, prieš tapdamas 
prezidentu?”.

Prašantieji:
“Vaikai mūsų gatvėje tai la-

blemų su Kuba ir Berlynu, bet 
gal ir juos sudraustumėte”.

“Aš esu devynerių metų. Aš 
jus mačiau televizijoje, ir man 
labai patinka jūsų, įmukai. Aš 
daug sykių prašiau mamą kad 
mane nukirptų kaip jus. Ar ne- 
perašytmnėt mano mamai, kad 
ir mane taip kirptų”.

“Aš visada stengiuosi išklau
syti jūsų kalbas .. - Jūsų žmo
na yra labai graži, ir jūsų vai
kučiai labai malonūs. Prašau, 
gal atsiųstumėt man vieną do
lerį ir jūsų bei visos šeimos 
fotografiją, o taip pat jūsų au-

SiįSs&S

Nužemintieji ir "diplomatai"

“Brangus Mr. Kennedy, di
džiausias mano troškimas (po 
noro įeiti į dangų) paspausti 
jum ranką. Harold Devine”.

“Aš skaičiau jūsų nuostabią 
knygą Profiles in Courage. Aš 
manau, tai įdomiausia knyga. 
Aš esu devynerių metų, ir aš 
nesupratau daugelio žodžių”.

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

Mm padedama jums atsigabenti save gimines iš Sovietų Sąjungos

ParislOtantieji:
“Kai mano šuo turės mažy-

čių, ar nenorėtumėte vieno są lietuviai taip neapsišvietę?
vo armijai? Aš skaičiau, kad 
jai reikalingu Galėčiau vieną 
pasiųsti”. (Laiške ir šunelio 
piešinys).

“Aš noriu būti pirmas vyras, 
kuris per 12 metų nukeliaus į 
mėnulį. Aš žinau, kad jūs ta
da gal nebūsit prezidentas, bet 
jei juo bus jūsų brolis Bob 
Kennedy, tai laišką perduokite 
jam”.

“Aš esu 11 metų. Jeigu jum 
reikia mergaitės prie vaikų, pra 
šau man skambinti” (ir duoda 
telefono nr.).
“Ar Jungtinės Valstybės siųs

tautos švietimo lygio gretinimas 
su slaviškom ar azijinėm tau
tom yra nesąmonė. O tvirtinti, 
kad lietuvių švietimas yra že
miausias iš visų tautybių So
vietuose yra akiplėšiškumas.

Įdomus buvo laikraščio redak 
cijos tame pat nr. paaiškini
mas. Girdi, tai buvo kalbama

Sveicarijoje, Berne, yra Ost- 
Institute, kuris leidžia savaitinį 
laikraštį “Der klare Blick” apie 
gyvenimą rytų Europos kraštuo 
-se. Nr. 45 Moldavijos respub
likos švietimas buvo palygintas 
su Lietuva tokiu būdu: Molda
vijos švietimo lygis "po Lietu
vos yra žemiausias SSSR. 1000
gyventoją tenka 186 asmens, ne apie vienos Baltijos tautos 
baigę ar nebaigę vidurinį moka-

Kitame to laikraščio nr. A- 
K, kažkas iš baltiečių Berne, 
parašė laišką. Esą vienos baltų

Siūlome neprilygstamą patarnavimą
Mes pastebėjome, kad per paskutinius šešis mėnesius žymiai 

padidėjo naujų klijentų skaičius, kurių siuntinius mes išsiuntėme 
pirmu kartu. Tie naujieji siuntinių siuntėjai mūsų patarnavimu 
anksčiau nesinaudojo ir anksčiau pas mus nebuvo.

Daugelis naujų klijentų atvirai pasisakė atėję pas mus todėl, 
kad buvo nepatenkinti savo ankstesnių siuntimų rezultatais.

Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų ankstesnieji 
siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o priežastys to buvo — netaisyk- ' 
lingas dokumentų sudarymas ir įvairūs prasilenkimai su taisyklė
mis. Kai kurie pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėję 
mokėti papildomus mokesčius, nes dokumentai nesutiko su daik
tais tuose siuntiniuose.

Firma UNION TOUR8 įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą nė vienas mūsų išsiųsta* siuntiny* nebuvo 
grąžinta* siuntėjui ir nė vienas siuntinys nedingo. Mūsų. darbas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už mūsų 
patarnavimą žemiausi. Mūsų 31 metų dovanų pakėtėttų siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jęsų siuntinių pristatymą ir be jokių 
papildomų rinkliavų. UNION TOURS vienintelė Amerikoje firma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepatenkinu ankstesniais siuntimo rezultatais.

atsiųskite paštu) savo dailaus pas mus. ir jūs taip pat būrite są
žiningai, garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garantiją, kad jūsų dovanos bu* tiksliai pristatytos į paskyrimo 
vietą, per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
niūs, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pageidaujamų prekių žemomis urmo kainom!*. 
Reikalaukite mūsų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; šešta
dieniais nuo 9 v*L ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOUB8 — 1 East 36th Street, New York, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. 
CHICAGO 22, »n.

974 Manhattan Avenue
2219 West CMcago Avenue

švietimo lyg, bet apie vienos 
“rusifikuotos Sovietų provinci
jos”, iš kurios buvusi krašto 
šviesuomenė beveik visiškai de
portuota, jei nepabėgo į užsie
nius. Lietuvai — aiškina laik
raštis — teko didžiausi nuosto- 
liai (tame pat nr- ilgesniame 
straipsnyje apie Lietuvą, sako
ma, kad deportuota buvo 350- 
400,000). Redakcijos pavartota 
statistika, kuri rodė akademikų 
ir liaudies skaičius, buvusi pa
imta iš oficialaus sovietinio lei
dinio “Spravočnik sekretaria 
pervičnoj partijnoj organiza- 
di”, Moskva 1960. Pagal tą let-

voką, ne tautybė) esanti taniau-

čiui gyventoj.

MAŽA IŠVADA DŪL MAŽO 
GINČO

Maskvos leidinio nurodoma 
statistika dėmesio verta: tūks- 
tančiui gyventoję Lietuvoje 
tenka tik 175 vidurinį mokslą

prantama, bent buvusių vidų- 
rinėje mokykloje).

voje laikomas Lietuvos minis- 
teriū pirnriniku. savo brošiū
roje, prancūziškai išleistoje, 
“La Lituanie Sovietiųue”, 28

Mūšy spaudoje
Kennedy apie Baltijos vals
tybes
Naujienos sausio 6 davė iš

traukas iš James Forrestalio, 
buv. jungtinio gynybos depar
tamento sekretoriaus, dienoraš
čio, kuriame jis užrašė savo pa
sikalbėjimą su Joseph Kennedy, 
buvusiu Roosevelto atstovu An
glijoje prieš pat karą Esą 1945 
gruodžio 27 Forestalis žaidęs 
golfą su Kennedy, ir — “aš jį 
klausiau apie jo pokalbius su 
Rooseveltu ir Chamberlainu, 
pradedant nuo 1938 metų. Jis 
sakė, kad Chamberlaino nusi
statymas 1938 metais buvo 
toks, jog Anglija neturi kuo 
kariauti ir dėl to negali rizi
kuoti karo su Hitleriu. Kenne-. 
džio pažiūra: Hitleris kariautų 
su Rusiją vengdamas vėliau 
konflikto su Angliją jei ne 
kiniam Bullitt (JAV ambasa
dorius Paryžiuj), kuris 1939 m. 
vasarą įtikinėjo Rooseveltą, 
kad su Vokietija reikės susi
remti dėl Lenkijos. Nei pran
cūzai nei anglai nebūtų ėję į 
karą dėl Lenkijos, jei nebūtų 
visą laiką kišęsis Washingtonas- 
Bullitt puolat kalbėjo Roose vel
tui, kad vokiečiai nekariaus, o 
jis, Kennedy, — kad kariaus 
ir kad jie užims Europą. Cham- 
berlain sakęs Kennedžiui, kad 
Amerika ir. pasaulio žydai įstū
mė Angliją į karą”.

“Kennedy sakė, kad Rusijos 
reikalavimas inkorporuoti Esti
ją, Latviją ir Lietuvą į Sovie
tų Sąjungą buvo tikrąja kliūti
mi susitarti 1939 metų vasarą 
tarp jos ir Anglijos. Pagrindi
nis sunkumas Anglijai buvo tai, 
kad jei ji remtų Vokietiją ji 
vėliau atsidurtų prieš galinges-

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W.45 Ste. New lork 38,». 1. • Tel Orele 5-T7U

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Licensed by Vneshposiltorg

Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėsms j bet kurių 
SSSR daų.
SIUNTINIAI APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS —• 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimų 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 artimiausių skyrių:

AL 4-5456 
Di 5-8808 

FO 3-8569

o NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue - 
o 8ROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue - 
o LAKEWQOD, N. J. 126 - 4th Street — 
o PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — 
o NEW HAVĘN, Conn^ 6 Day Street —
• PITTSBURGH 3, Pa, 1015 E. Carson Street
o WORCE8TER, Mas*, 174 Millbury Street — Tel. 
o HAMTRANCK, Mich, 11333 Jos. Campau - “ *
o. CLEVELANO 13, Ohio, 904 Literary Road - 
o CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue 
o CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted Street - 
o SAN FRANCI8CO, Cal, 2076 Sutter Street
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Avenue

su puse kSrtp daugiau ' nei 
Olandijoje".

Jeigu šumąusko ir Maskvos 
“Spravičniko” žinios sutinka, 
tai belieka reikšti užuojautą 
Austrijai, Šveicarijai, Italijai ir 
Olandijai, kad jos tokios tam
sios; kad tris ir daugiau kar
tų yra atsilikusios nuo “tam
siausios” Sovietuose respubli
kos Lietuvos ...

Jeigu Sumauskas nesutaria 
su Maskvos “Spravočniku” ir 
žinios skiriasi, tai ne dėl to, 
kad Sumauskas skirtųsi nuo 
Chruščiovo ir< eitų Hoxhos ke
lias; Greičiau dėl to, kad Su
maltas kalbėjo užsieniui ir nę Vokietiją ir susilpnėjusią 
rodė: va, kokia Lietuva šviesi, 
nes ji šviečiama komunizmo, 
o Maskvos “Spravočnikas” kal
bėjo rusam ir rodė: “Va, ko
kia Lietuva tamsi, eikite ten, 
kolonizuokitės ir ‘knižite’: ta
da bus šviesu”.

Tel.
Tei.

Tei<
Tel.: M U 4-4619 
Tek: LO 2-1446 

Tel.: H U 1-2750 
SW 8-2808 

Tei.: TO 7-1575 
Tel.; TO 1-1068

- Tel.: BR 8-6966 
Tel.; WA 5-2737
- Tel.; PI 6-1571

_____________ , ____ ________ _______ Tel.: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA Z3, Pa. 530 W. Gi re rd'A Ve., — Tel. WA 2-4035 
o WATERBURY, Conn„ 6 John Street — Tel.: PLaza 
o GRAND RAPiDS, Mioh., 606 Bridge SL, N.W. — GL 
o PASSA1C, N. J, 176 Market Street — Tel.: GR 
o OETROIT, Mich^ 7300 Michigan Avenue — Tel.: VI 
o ATHOU Mass, 61 Mt Pleasont Street — CH 
o LOS ANGELES 22, CaliL, 960 So. Atlantic Blvd. — AN 1-2994
• BOSTON 18, Mass^ 271Shawmut Avė. — Tel.: Ll 2-1767 
s VINELAND, NJ, West. Landis Ave^ Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atldcrytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

6-6766

2-6387
1-5355 
9-6245

. VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams Ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovom* užtiesalai, vilnonė* skaros ir 
šalikai — Geriausio* rūšies pigiausiomis kainomis. Specialu* pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Pamėginkite užeiti pa* 
mus ir būsite patenkinti.

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

TŽ. AL 4-8319 '

i

tikojo tavu 24,000 studentę;

Prancūziją. Gi sąjunga su Ru
sija ir Vokietijos sunaikinimas 
sukeltų Anglijai tą pačią pro
blemą, kurią ji dabar turi; bū
tent jėgos tuštumą (vakumą) 
vidurinėj Europoj, į kurią 
smelksis Rusija”.

r--------- --------------- ------------------------
WEISS & KA1Z, INC.

: 187 OBCHAKD ST, N.Y.C. TeL GR 7-1180 ■

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDEUS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt 
: ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.

■ fiĮNiristisi Š8MNS kainos atarfiiBt aadtaius j ušatenj.
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

• petarnaati MŲentan. Prašome užeiti ir pasižiūriti!
MUMlt MUZIKŲ unijos Išmestas muzikantu.



Praėjusiais metais amerikie
čių ir lietuvių spaudoje buvo 
žinutė, kad lietuvaitė seimo,—
Marija Antanina, F. JLM. — 
laimėjo pirmą prerijas prbnai- 
ją vartybose, tapiaa tara pa* 
skelbę Amerikos katalikiškieji 
universitetai ir kolegijos. Si se
suo vienuolė yra Daiva Neyra

Morta • pirmoji Lietuvos karaliene
gytė, Ipolito ir Olgos Nauragių 

' duktė. Ipolitas Nauragis yra bu
vęs Kaino operas solistas, da
bar gyvena Worcestery, Mass., 
kur šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje eina vargonininko pa- 
reigas-

Varžybom buvo prisiųsta 
1089 eilėraščiai, poemos 609 
altorių iš 159 kolegijų ir uni
versitetų- 
“Men on 
jo sesuo 
MM.

Apie ją plačiau rašė misijų 
laikraštėlis “Far Away Mis- 
sions” praeitų metų rugsėjo 
— spalio numeryje, įsidėdamas 
ir- nuotrauką, kurią perspausdi
name Darbininke. ,

SESUO ANTANINA Daiva

Daivos Nauragytės pirmieji

Lietuvoje vaikų laikraštėlyje. 
Amerikoje ji plačiausiai pasi
reiškė “Ateityje’*, kur buvo at-

Pirmąją vietą už 
a ffigh Rock” laimė- 
Marija Antanina, F,

go ŽD0M6. JI mirė 1262 ar 
1263 metų pradžioje. Ado me- 
to šaltiniai tikras datos neduo
da. Nenurodo nti jos kilmės 
nei vardo, kurį ji turėjo prieš 
apsikrikštydama 1251 metais 
drauge su savo vyra Mindaugu 
ir vaikais. Tačiau aito , meto šal
tiniai, kad ir skurdūs, karalie
nę Mortą dažnai užsimena,

Tai yra reikšminga, nes tų 
laikų valdovų žmonos* retai pa
minimos. Marta buvo iškfli ka-

MAŽI ir dideli.

Gimę drauge būti

čitf (žalis. Tuo pačiu metu, stu
dijuodama kolegijoje, pradėjo 
rašyti te angliškai. 1950 vieno
je poezijos antologijoje buvo 
atspausdintas jos eilėraštis — 
“Spring”.

Įstojusi į pranciškiečių misi
jų vienuolyną, atlikusi novicia-' ralienė: reiškėsi valstybės im
tą, toliau studijas tęsė Emma- ^a?u^e’;^ure^>^atos^s^y<>. 
nuelio kolegijoje Bostone te 
tobulino savo talentą. Tuo pa
čiu metu kolegijoje dėstė ir 
rusų kalbą.

Sesuo Antanina mėgsta kara-

rui Mindaugui Tuo atžvilgiu ji 
primena Vakarų Europos val
doves, savarankias moteris, sa
vo vyrų pagelhimnkes. Rytuo- 

________________ o_______ se jei kuri kunigaikštienė ne
liaus Dovydo psalmes. Dauge- iškildavo pati,kaip Kijevo val
tis jos poezijos kūrinių turi A-* ' 2t-
psalmių dvasią, yra paremti li
turgija, religiniu gyvenimu. 
“Men on a High Rock” para
šyti įkvėpė iliustruota knyga 
apie cistersus vienuolius.

Sesuo Antanina taip pat pie
šia. Didesnė jos eilėraščių da
lis yra jos pačios iliustruota.

M te savaranki Lietuvos kara
lienė-'

Tai priklausė nuo Mortos 
charakterio. Vienas krikštas ne
botų jos iškėlęs. Reikėtų manyti 
priešingai: ji daug prisidėjo, 
kad Mindaugas krikštytųsi. Tai 
aišku iš jos artimų ir nuošir
džių ryšių su Livonijos ordino 
riteriais ir magistru Andrium 
iš Stiriando. Kai tas magistras, 
tarpininkavęs Lietuvos krikš
tui, lankėsi Mindaugo rūmuo
se, Morta šauniai jį priėmė ir 
dalyvavo pokalbiuose.

Priėmus krikštą, drauge su 
Mindaugu buvo vainikuota Lie
tuvos karaliene 1253. Tai pir
moji <r vienintelė Lietuvos val
dovė, kuri dėvėjo savą Lietu-

katalikų tikėjimui, kaip dėl 
Mindaugo ištikimybės keliama 
abejonių, kai pradėjo naują ka
rą su vokiečių riteriais. Morta 
nuo tokio žygio atkalbinėjusi. 
Ji taip pat prašiusi, kad nebū
tų žudomi nelaisvėn paimti vo
kiečių riteriai. '

Mortos mirtis užtraukė nelai-' 
mę ir jos vyrui karaliui Min
daugui. Į šermenis apraudoti 
sesers buvo atvykusi kunigaikš
tienė Daumantienė ir palikusi 
mažamečių vaikų pagloboti. Sa
koma, kad Mindaugas norėjęs 
ją vesti, bet tai nėra tikra. Vis 
dėlto tai buvo dingstis Dauman- 
tienės vyrui ir kitiem kuni
gaikščiam, kurie su Mindaugu 
kovojo, jį užpulti ir nužudyti 
drauge su dviem sūnumis — 
Rukliu it Rupeikiu.

dytoja Olga, tai ir nebuvo ži
noma. Ten kunigaikščiai savo 
žmonas laikė dažniausiai namie 
uždarę, lyg kokias verges. Kiš
tis į valstybės reikalus jos ne
privalėjo- Maskvoje tą tradici
ją sulaužė Vytauto duktė Sofi
ja. Morta, gyvenusi apie porą 
šimtų metų anksčiau, buvo veik-

KODĖL NEIŠSIVERSTI?
Moterys dažniau verkia ne

gu vyrai, vaikai — dažniau ne
gu suaugusieji. Tai laikoma di
desniu jausmingumu- Jei taip 
ir yra, tai nėra dar silpnybė, 
su kuria stengiamasi kovoti-

Apie vyrus pasakoma: “Et 
jau, žliumbia kaip moteris. Būk

, „. yyras!”. Apie moteris: “Na jau
Gudruna ir Goeranaš 1939 ^a, nekūkčiok kaip vaikas! Lai

mėtais gimė tą pačią dieną ir 
valandą toje pat ligoninėje. Mo
tinos gulėjo viename kambary. 
Lopšiai paskui suposi beveik 
šalimai kits kito. Kieman išbė
gę vaikai drauge žaidė. Paskui 
šeimos išsiskyrė ir vieni kitus 
visai pamiršo-

Po keliolikos metų Gudruna 
Stahlbergaitė iš Goeranaš Erik- 
sonas atsitiktinai susitiko Mal- 
koepingo restorane Švedijoje- 
Gudruna čia dirbo, Goeranaš 
atvyko egzaminų laikyti. Sėdė
jo prie staliuko tylūs ir nepa
žįstami. Ir atsitiko taip, kad 
ant balto mergaitės drabužio 
nuo jo dešrelės užtryško gars
tyčių. Po atsiprašymo sekė pa
žintis, po pažinties — nuosta
ba, po nuostabos — vestuvės.

rų laikoma vyriška tvirtybe. Vy
rui viešai išsiverkti laikoma lyg 
kokiu pasižeminimu, net gėda.

Ypačiai ašaros nemėgstamos 
šiame krašte. Reikia būti geros 
nuotaikos, smagiam, linksmam, 
nejaudinti kitų, šermenys taip 
tvarkomos, kad ašarų kuo ma
žiau birtų. Duobė kapinėse už- 
klostoma žaliais audeklais, kad 
nesimatytų smėlio. Karstas nu
leidžiamas išsiskirsčius. Kitaip 
dar žmonės prapliups.

* Tačiau psichologai pastebi 
tai, ką senieji žmonės seniai ži
nojo: išsiverkus yra lengviau. 
Gydytojai randa,kad kai ku
rios negalios kyla iš “užrišto 
akių maišo”: migrena, galvos 
spaudimas, dūriai krūtinėje,

Suž-to. Ligi mirties ji Ūko ištikima

LAISVA valandėlė Putnamo mergaičių bendrabutyje. Nuotr. B. Kerbelie-

Prieglobstį buvo 
radusi Vilnitije

Karaliaučiuj*, Mažoje Lietu
voje, po praėjusio karo siautė 
badas. Net ir dvejiem metam 
praslinkus, 1947 pavasarį, sun
ku buvo išsiversti.
Ursula Seifert, 12 metų mer
gytė, vieną parytį išėjo į su
griautą miestą ieškoti maisto 
savo motinai ir trim mažesnėm 
seserim. Sugrįžtant jos nebesu
laukė. Motina su trimis dukre
lėmis vėliau išvyko į vakarų 
Vokietiją.

Tik pernai paaiškėjo, kad ru
sų sargyba mergaitę suėmė ir 
išvežė Maskvon, nieko motinai 
nepranešdama. Iš Maskvos mer
gytė pabėgo ir pasiekė Vilnių. 
Čia ją priglaudė ir paslėpė naš
lė Rondomanskienė-

Mergaitei sakė, kad nemėgin
tų siekti Karaliaučiaus, nes sie-

.ir su motina.

na yra griežtai saugoma. Be to, 
iš ten žmonės dėl bado bėga. 
Galinti neberasti nei savo mo
tinos nei seserų. Mergaitė Vil
niuje užsiliko. Buvo įregistruo
ta kaip našlaitė ir įdukrinta 
Aleksandroš Rondomanskos 
vardu.

Tiktai paaugus Rondomans- 
kienės sūnums, tie pradėjo ieš
koti tikros Aleksandros moti
nos. Po ilgo susirašinėjimo tarp 
Vilniaus, Maskvos ię Bonuos 
buvo surasta motina Wieters- 
heime prie Mindenb- Uršulė — 
Aleksandra grįžo pas motiną 
po 14 metų.

Kalba gerai lietuviškai, len
kiškai ir rusiškai. Su motina 
tegali susikalbėti, pasiimdama 
vokiečių kalbos žodyną.

■ ■ t*

JAV. VICEPREZIDENTUI Lynden JOhnaeHui kdreepondonoija 
daug padeda jo duktė Lynda. Jis turi dar antra dukterį Lucy.

astmos priepuoliai ir k. Tai pa
sekmės savitvardos — noro ne
leisti prasiveržti susijaudinimui, 
užsidaryti savyje, “praryti ne
išverktą ašarą”.

Viena motina turėjo 3 mažus 
vaikus, kurie jos kantrybę iš
semdavo. Nenorėdavo jų nė ma
tyti. Tada siųsdavo valandėlei 
pas močiutę, o pati^AižBisuku- 
si muzikos, išsiverkdavo iki va
lios. Ir vaikai jai atrodė vėl to
kie mieli ... Vienas profeso
rius. kai jį prislėgdavo darbo 
ir gyvenimo sunkumai, eidavo 
žiūrėti jautrių filmų ir ten iš 
siašarodavo. Namo grįžus, vė] 
rodėsi šviečiau.

Įvairūs laikai ir kraštai čia
turi įvairius papročius. Europo
je ašarų upeliai bėgą 18-19 am
žiuje. Žmonės verkdavo skaity
dami Bėecher Stowe “Dėdės 
Tomo trobelę”, vokiečių Klop- 
štocko “Mesiją” arba Goethės

* “Wertherį”, Lenkijoje — EI. 
Mniszek “Raupsuotąją”. Vieno 
koncerto metu Vokietijoje, gro
jant Schuberto kūrinius (1823), 
moterys taip įsiverkė, kad kon-' 
certas buvo nutrauktas.

Anie laikai dabar laikomi 
perdėto sentimentalumo amžiu
mi- IŠ sentimantalių apysakų 
pasijuokiama- Bet tie laikai ga
lėtų pasijuokti iš mūsų laikų 
įtempimo, kada mažiau laistoma 
ašarų, bet užtat daugiau tam
pomi nervai (aj

TRYS MENESIAI PRIEŠ BANKROTU
Statistiniai daviniai Ameriko

je rodo, kad maždaug kas tre
čioji šeima yra taip įsiskolinu
si, jog ligi bankroto jai tėra 
trys mėnesiai. Tiek galėtų išsi
laikyti ir mokėti skolas, jeigu 
įvyktų didesnė ūkinė depresija- 
Skolos susidaro iš to, kad la
bai daug.prekįp imama išsimo
kėtinai, neskaitant pačių namų. 
Mokama dalimis iš savaitinės 
ar mėnesinės algos. Jei susto
tų alga, sustotų ir mokėjimai.

Tom savaitinėm išmokom yra

padidinama prekių apyvarta, o 
kartu ir darbas. Atrodo, ranka 
ranką prausia. Bet ftio metu, 
kada gamintojų rankos iš pre
kių apyvartos turtėja, tai sko
lininkų lieka tuščios, šeimos 
įspėjamos taip verstis, kad ga
lėtų mažiau imti prekių išsimo- 
kėjimui. /

Po karo ir Europoje pasekta 
amerikiečių pavyzdžiu, ypač Vo
kietijoje. Daug kas imama sko
lon. Tačiau įsiskolinimu ameri
kiečių dar nepralenkia, 
raščiai rašo, kad tuo 
džiaugtis.

Laik- 
reikia

KAS DAŽNIAU KEIČIA NUOMONES?
Važiuodami automobiliu ir šių. pastovumas yra geras, jei 

žiūrėdami pro langą galime bū- nuomonė teisinga. Jei ji netei
singa, yra jau neprotingas už
sispyrimas. Kunigai yra paste
bėję, kad netikinčios moterys, 
nors jų yra žymiai mažiau, sa
vo nusistatyme yra fanatiškes-

ti prigauti: mums gali pasiro
dyti, kad stovime vietoje, o vi
sa kita pro mus bėga. Panašiai 
apsigauna vyrai manydami, kad 
moterys yra nepastovios ir daž
nai keičia savo nuomones. Iš nes už vyrus. Vyrų nepastovu- 
tikrųjų labiau keičiasi vyrai, 
bet jiem atrodo, kad tai daro 
moterys.

Yra patirta, kad moterims 
sunkiau apsispręsti, bet kai ap
sisprendžia ir žino, ko nori, tai 
savo nuomonės laikosi tvirčiau 
ir pastoviau. Tam tikri tyrinėji
mai yra parodę, kad vyrai du 
ar tris kartus dažniau negu mo
terys atsisako pirmykštės savo 
nuomonės.

mas yra tuo prastas, kad jie 
metasi į kraštutinumus: ką lai
kė geru, apsisukę ima peikti. 
Ir jei moteris laikosi to paties, 
ima ir pasako: “E, tu jau pa
sikeitei!”, kai iš tikrųjų pasi
keitė vyro pažiūra. (t.)

roklenė, išraiškos šokio meni
ninkė, Chicagoje turi- savo stu
diją te mergaites moko išraiš
kos šokių.' Studijos koncertas 
Įvyko Muro 14.

KALĖDOS... RUGPICTYJE
naus, prasigyveno, išmokėjo vi
sas skolas už namą. Buvo tik
rai laimingi.

Vieną dieną, 1950 rugpiūčio 
pradžioje, Billy Rose gavo aną 
pavėluotą laišką. Buvo ir pašto 

, pranešimas, kas yra atsitikę.
Bet tame laiške buvo dar svar
besnis žmonos prisipažinimas:

“Aš turiu vyrą, atsitiktinai 
pažintą, ir ne dėl to, kad man 
patiktų; buvo man labai liūdna 
ir vieniša. Jei nenorėsi ma
nęs daugiau matyti, pasakyk, 
aš suprasiu”.
Billy . Rose nukaito. Bet tuo 
metu, kai jis tą laišką skaitė, 
tik ką parėjęs ir išsiėmęs iš 
dėžutės, kambaryje pasigirdo 
bildesys. Žmonai trumpam kaž
kur išėjus, po kambarį bėgiojo 
ir trankėsi matylis sūnus. Bil
ly Rose jį pabučiavo ir paskui, 
nuėjęs į krautuvę, nupirko žmo
nai dovaną. Jis pagalvojo, kad 
ir pats kariuomenėje nebuvo a 
jau toks šventas.

Vis dėlto, jei laiškas nebūtų 
laiku atėjęs, abiejų gyvenimas 
būtų likęs sudrumstas. Ir jei 
žmona nebūtų trumpam išėju
si, o paėmusi tą pavėluotą laiš
ką ir sunaikinusi, jos sąžinė7 
nebūtų buvusi rami. Kaž kokie 
paslaptingi du pavėlavimai ap
saugojo jų laimę.

Tai atpasakojęs, Billy Rose 
pastebi, kad nereikia šeimos 
židinio tuojau ardyti, jei ir pa
sitaiko kas nors ne taip, kaip 
turėtų būti. - .... -

Billy Ros* nuėjo į brange
nybių krautuvę ir nupirko žmo
nai dovaną: rankinį laikroduką 
su nedideliu raudonu akmenė
liu. Kai po pietų įteikė dova
ną, žmona nustebo:

— Vaje, kalėdinė dovana , 
rugpjūtyje!

— Taip, mieloji- Aš tik da
bar gavau tavo laišką. Gali su- 
prasti, koks esu laimingas, kad 
pavėlavo visą 30 mėnesių. 
Jiedu paskui daug kartų pri
simindavo tą laimingą nuotykį. 
Jei ne tai, jų gyvenimas būtų 
sudužęs.

Galimas daiktas, kad prisime
nate iš 1947 metų tokį pašto 
pranešimą: “Automobilių laužo 
kieme rugpjūčio 7 buvo rastas 
maišas su kalėdiniais sveikini
mais. Paštas kitą dieną juos 
išsiuntinėjo”. Tarp tų kalėdinių 
atvirukų buvo ir Billy Rose 
žmonos laiškas. Ji rašė: “Jei 
nebenorėsi daugiau manęs ma
tyti, pasakyk, aš suprasiu”. 
Laiškas buvo išsiųstas iš Cle- 
velando 1947 gruodžio 19.

Kai Billy Rose 1947 grįžo 
Kalėdom namo, žmonos nebera
do. Rado tiktai raštelį, kad yra 
išvykusi į Clevelandą pas moti
ną, kuri nekaip jaučiasi. Po ke
lių dienų ji grįšianti, jeigu vis
kas būsią tvarkoje ... Billi 

..Rose suprato, kad su žmonos 
motina yra kas nors negero, 
nes anksčiau rašyto laiško ne
buvo gavęs. Pasiuntė šventinę 
sveikinimo telegramą žmonai ir 
motinai. Pranešė, kad laukia su
grįžtant. Žmona grįžo po Nau
jų Metų.

Billy Rose buvo tik ką grįžęs 
iš kariuomenės- Jis buvo mobili
zuotas 1944 tuojau po vestuvių 
Su žmona ilgai nesimatė. Da
bar abu džiaugėsi, susilaukė sū-

POVE3TUVINEJE kelionėj*.

Pabiros
Keikvienam vyrui reikia žmo

nos, kad turėtų ką kaltinti, jei 
neviskas darosi taip, kaip jis 
norėtų. .

Kiekvienai moteriai reikia vy
ro, kad turėtų į ką atsiremti, 
jeigu įstengia pati tą atramą 
sustiprinti.

MeHėje atleidžiamos kitam 
visos klaidos; kai meilė dingsta, 
nekenčiamos net dorybės.

Vyrai, kurie gyvenimo sce
noje dedasi karžygiais, yra rei
kalingi moters šnabždesių, ką 
jie turi daryti.

kurios gali vyram 
viską duoti, taip pat sugeba 
tuvių klubas-

Mergaitė, kuri pastebi, kad 
berniuko meilė jai pradeda vės
ti, griebiasi kvailiausio dalyko: 
savąją meilę dar padidina.

Berniukas, kuris aklai įsimy
li, vieną dieną gali praregėti, 
bet jau bus aklai įsimylėjusi 
mergaitė.Tai turite gerų ir prastų pu-
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Sausio 7 Chicagoje, Marijos 
aukšt. mokyklas salėje įvyko 
Draugo dienraščio literatūrinė 
šventė ir vienuoliktos metinės 
Draugo romano premijos įtei
kimas.
Premija, kaip buvom skelbę, 
konkurso keliu atiteko rašyto
jui Juozui Kralikauskui iš To
ronto už romaną “Titnago ug
nis”.

Iškilmingąją programos dalį 
pradėjo kun. Vyt. Bagdanavi- 
čius, MIC- Toliau programai va
dovavo Draugo redaktorius Ka
zys Bradūnas.
.. Aldona Šimaitienė, jury ko
misijos sekretorė, perskaitė 
premijos skyrimo aktą,. jury 
komisijos pirmininkas Ben. Ba- 
brauskas apibūdino laureato 
Juozo Kralikausko romaną.

Šios vienuoliktos premijos 
mecenatas buvo veterinarijos 
gydytojas dr. L. Kraučellūnas- 
Jis pasakė sveikinimo kalbą irVASARIO ŠEŠIOLIKTOS SIGNATARU 90 METU DVIEJŲ SUKAKČIŲ ŽENKLE

PROVIDENCE, R. I.
(atkelta ištpsl.)

zas Skvirecakas pasikvietė kan. 
K. • Šaulį generaliniu vikaru. 
Prieš tai 1920 - 1926 buvo ėjęs 
Žemaičių vyskupijos kanclerio 
pareigas. Antrosios buvo dar 
reikšmingesnės: ant generalinio 
vikaro pečių gulė visa Kauno 
metropolijos administracija. 
Kun. P- Lapelis monografijoje 
apie prel. K. Šaulį rašo (1949): 
“Jei religinis Lietuvos gyveni
mas darė Nepriklausomybės 
metais nuostabią pažangą, tai 
didelių . .. nuopelnų turi šau
lys. Jo direktyvomis tas darbas, 
pusėtinai komplikuotas ir labai, 
atsakingas, vyko sklandžiai ir 
be priekaištų iš dvasiškuos pu
sės. ši matė jame tauriausius 
norus būti teisingu ir naudin
gu Tėvynei ir Bažnyčiai”.

Už tą triūsą 1932 buvo pa
keltas į Kauno kapitulos prela
tus, 1937 — f šv. Sosto rū
mų prelatus ir protonotarus. 
Tai privilegija aukoti mišias su 
vyskupo insignijomis, be pasto
rale- šalia vyskupo, generalinio 
vikaro pareigos yra pačios svar
biausios. Prel. K. šaulys jas 
ėjo ligi pasitraukdamas iš Lie
tuvos 1944 metų rudenį.

LABDARYBĖS IR ŠVIETIMO 
DARBE

Žmonėm padėti prel. K- Šau
lys buvo ir liko paslaugus, ta
čiau jo pareigos jį laikė atokiau 
nuo tiesioginio ryšio su plates
ne visuomene. Tegalėjo veikti 
per draugijas. Būdamas vikaru 
Panevėžyje. Įsijungė i Labda
ringąją draugiją ir jos komite
tą padėti vargšam. "Rusų vieš
patavimo laikais. — kaip pats 
rašo, — Panevėžyje, kaip ir ki
tur mūsų krašte, nebuvo jokių 
prieglaudų nei elgetynų. Iš bu
vusių seniau "špitolių” prie 
bažnyčių buvo užsilikęs tik vie
nas jų vardas. Parapijos uba
gams “špitolėse" vietos nebu

MALDAKNYGĖ —

DIDYSIS 
RAMYBES ŠALTENIS

PREL. PR. JURO 
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vo, visuomenė jais nesirūpino, 
nešelpė'’. Panevėžyje buvo į- 
steigta prieglauda su dirbtuvėm 
seserų priežiūra. Elgetos mieste 
išnyko. Tai buvo “tam tikra 
socialinė reforma".

Prel. K. šaulys socialiniais 
klausimais domėjosi ir juos stu
dijavo- Dalyvavo 1906 Varšuvo
je socialiniuose kursuose ir 
juos aprašė “Draugijoje”. Skai
tė paskaitas panašiuose kursuo
se Kaune ir klierikam semina
rijoje. Buvo jo parašyta ir iš
leista “Socializmas ir mūsų so
cialiniai T-eikalai”, “Sociologi
ja — trumpas to mokslo stu
dijoms vadovas”. Vėliau tais 
klausimais klierikus švietė prof. 
kun Kaz. Paltarokas, busima
sis Panevėžio vyskupas.

Nuo 1918 visą laiką buvo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
valdyboje, o praėjusio karo me
tu — Lietuvos Savitarpinės Pa
galbos vyriausiame komitete.

švietimo reikalam steigiant 
Kaune “Saulės” draugiją (1908) 
buvo vienas iš iniciatorių ir 
pirmųjų iždininkų. Toji drau
gija yra Įkūrusi ir išlaikiusi 
visą eilę mokyklų, davusi pra
džią daugeliui Nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijų. Amerikos 
lietuvių kunigų pavyzdžiu. Kau
ne 1907 dar buvo Įsteigta “Mo
tinėlės” draugija šelpti moks
lus einantį jaunimą. Ji veikė 
ligi 1916 metų. Prel. K. Šau
lys surašė Įstatus, visą laika 
buvo jos iždininku ir sekreto
rium. Sušelpta apie 20 studen
tų.

ISTORINIS ASMUO

Anie laikai jau darosi isto
riniai. kai kalbame apie asme
nį. sulaukusį 90 metų. Prel- K. 
Šaulys yra istorinis asmuo ir 
dar dviem atžvilgiais: jo para
šas yra po Vasario 16 aktu ir 
nesuskaitoma daugybė jo para
šų yra archyviniuose raštuose 

kaip Kauno metropolijos gene
ralvikaro. Jei jie išliks, ateities 
istorikai stebėsis, koks didelis 
darbas buvo atliktas. Tik nežy
mi dalis tų raštų siekė viešu
mą. Per prel. K- šaulio rankas 
ilgai ėjo įvairūs raštai ir aplink
raščiai oficialiam “Tiesos Ke
lio” skyriui. Tame Lietuvos 
dvasiškuos žurnale yra apsčiai 
ir prel. K. šaulio straipsnių. 
Jo plunksnai priklauso ir stam
bus veikalas “Kanoniškojo pro
ceso teisė” (1926).

Prel. K. šaulys rašo smulkiu, ’ 
dailiu braižu, lengvai išskaito
mu. Tai atitinka jo būdui ir 
laikysenai. Aukštas, lieknas, 
tiesus, ramus, džentelmeniškas, 
visada tvarkingas savo rūbuo
se, gražiai išsaugojęs sveikatą. 
Viename atviruke iš Luganos, 
Šveicarijos, kur gyvena nuo 
1946, prieš dvejus metus rašo 
pasidžiaugdamas “Sveikata 
dar laikosi pusėtinai”. Duok 
Dieve, kad ji dar ilgai laiky
tųsi ir mūsų džiaugsmui! SS-

Alto valdybos 
posėdis

Chicago, III. — Sausio 4 bu
vo susirinkę posėdžio Alto val
dybos nariai: E. Bartkus, T. 
Blinstrubas, dr. K. Draugelis, 
dr. P. Grigaitis. L. Šimutis, J. 
Talalas ir M- Vaidila. Pirminin
kavo L. šimutis. Sekretorius 
dr. P- Grigaitis papasakojo 
apie lankymąsi Washingtone 
gruodžio 11-12. Drauge su lat
vių ir estų atstovais Valsty
bės departamente įteiktas pa
reiškimas Baltijos kraštų laisvi
nimo reikalu. Po to Amerikos 
baltiečių jungtinis komitetas 
Willardo viešbutyje surengė 
spaudos konferenciją, kurio
je dalyvavo apie 60 laikraš
čių atstovų. Atsakinėta į klau
simus Pabaltijo tautų pavergi
mo klausimais, išdalinta atitin
kamos literatūros apie Lietuvos 
okupaciją. Dr. P. Grigaitis dar 
padarė pranešimą iš savo daly
vavimo Vliko suvažiavime New 
Yorke. Posėdyje dar kalbėta 
dėl Vasario 16 minėjimų be
turiu kolonijose. Bus išleistas 
atsišaukimas, prašant aukoti 
Lietuvos laisvinimo reikalam. 
“Lituanus" žurnalui paremti pa
skirta 400 dol. (ALT VK).

— Kongresui bus pateiktas 
siūlymas, kad iš valdžios iždo 
būtų sumokėti žemės mokesčiai, 
kurių Glen Cove. L. L. mies
tas reikalauja iš Sovietų atsto
vybės už jos turimą ten 36 
akrų sklypą. Sovietai mokėti 

-atsisako, tad už neišgalinčią .So
vietų Sąjungą reikia mokėti 
Amerikos mokesčių mokėtojam

. — Naujų Metu aukos keliuo
se — 337. Rekordas buvo 1960 
— 374.

Vienuoliktoji Draugo premija
Laimėjo rašytojas Juozas Kralikauskas

HARTFORD, CONN.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
šaukiamas sausio 21, sekmadie
nį, 1 vai. popiet. Daugumai kuo
pos narių pats laikas atnaujin
ti Darbininko prenumeratą. Ma
lonėkite tai padaryti. Kitas su
sirinkimas numatomas tik po 
3 mėnesių.

Kuopos sekretorius

TIKRAI NEĮTIKĖTINA
Dirvoje sausio 5 K. Žukaus

kas atkreipia dėmesį į “Temos” 
leidyklos išleistą “Anglų kal
bos gramatiką”. Išrašydamas 
gausius iš tos gramatikos saki
nius, K. Ž. rašo: Tokios bolše
vikiniai propagandinės tenden
cijos pilna gramatika, kuri aki
plėšiškai iškelia sovietinius he- 

VIDURINIŲJŲ skyrių mokiniai su mokytoja seserim M. Gregoria šv. Kazimiero parapinėje mokykloje 
Providence, R. I.

VYRESNIŲJŲ skyrių mokiniai su mokytoja seserim M. Emma. Abi nuotraukos B. Kerbelicnės.

įteikė premiją. K
Laureatas savo kalboje apta
rė premijuotą romaną, paaiš
kindamas, kad titnagas yra ak
muo, piliakalnis, o ugnis — 
motinos žodis. Romanas yra iš 
istorinių karaliaus Mindaugo 
laikų.

Baigiant iškilmingąją dalį. K. 
Bradūnas perskaitė sveikinimo 
telegramas.

Antroje dalyje solistė Pru- 
dencija Bičkienė padainavo ke
letą dainų ir arijų, akompona- 
vo Vladas Jakubėnas. Aktorė 
Zita Kevalaitytė - Visockienė 
padeklamavo Eglės žalčių ka
ralienės pasaką.

Tautinius šokius šoko Jau
nimo centro studentų ansamb
lis, vadovaujamas L. B r aidi e- 
nės. Ansamblio muzikos vado

šv. Kazimiero lietuvių para
pija šiemet gyvena dviejų su
kakčių ženkle: jau 30 metų, kai 
klebonu yra Jonas Vaitekūnas 
ir 25 metai, kaip veikia pradi
nė parapijos mokykla.

Parapija buvo Įsteigta 1919. 
Ji yra vienintelė lietuvių para
pija visoje Providence diece- 

rojus su pergalinga praeitimi 
ir entuziastiška ateitimi”.

Padaręs išvadą, kad tai Lie
tuvoje išleistos sovietinės lei
dyklos knyga, K. Ž. vertina: 
“Tiesiog neįtikėtina, kad leidė
jas atiduotų perspausdinti kny
gą visai jos neperskaitęs ir ne
žinodamas. kas joje rašoma”. 

vu yra J. Bertulis, akordeonis
tas F. Strolia. Pranešinėjo Ži
butė Balsytė-

šventės iškilmėse buvo pra
nešta, kad kitų metų premijos 
mecenatu yra Jonas Tumosa 
iš Toronto.

Po koncerto Gold Coast sa
lėje Įvyko laureatui pagerbti 
vakarienė, kuriai vadovavo 
kun. dr. A- Juška. Ten pasa
kyta sveikinimo kalbų. Sveiki
no Lietuvos gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, Draugo vyriau
sias redaktorius L. Šimutis, LB 
Centro valdybos pirmin. J. 
Jasaitis, Draugo moderatorius 
kun. dr. V. Rimšelis ir k.

Pobūvio pradžioje maldą su
kalbėjo kun. dr. P. Celiešius, 
pabaigoje — kun- dr. A.Bal- 
tinis- (d)

zijoje Klebonais yra buvę kun. 
P. Vaitonis, kun. A. Tamaliū- 
nas, kun. J. Čaplikas ir kun. 
L- Kavaliauskas. Nuo 1932 me
tų klebonauja kun. J. Vaitekū
nas. Jisai įkūrė ir mokyklą 
1937 metais.

Mokykloje dabar dirba trys 
seserys kazimierietės; viena yra 
vienuolyno šeimininkė. Mokyk
la turi 8 skyrius, joje šiemet 
mokosi 85 mokiniai; jiem dės
toma ir lietuvių kalba. Kasmet 
mokykla išleidžia apie 10 abitu
rientų. Pirmoji laida buvo 1941 
m. Tada baigė tik du mokiniai.

Šiemet sausio 7 mokykloje 
buvo gražu kalėdinė eglutė. Pro
gramą atliko mokiniai vadovau
jami seserų (Nuotrauką žiūr- 
6 pusi.).

Į IŠ VISUR Į
— Kun. Vladislovas (Walter) 

Karaveckas paskirtas šv. Kazi
miero parapijos klebonu Pitts- 
burgh, Pa., vietoj mirusio kun. 
M. Kazėno- Kun. V. Karavec
kas, gimęs 1920 spalio 10, ku
nigu įšventintas 1945 gegužės 
10. Paskutinius keleris metus 
buvo vikaru šv. Kazimiero pa
rapijoj ir ėjo administratoriaus 
pareigas.

— Dr. J. Bielskis, Lietuvos 
garbės konsulas Los Angeles, 
Calif., Kalėdų švenčių metu bu
vo sunkiai susirgęs ir negalėjo 
dalyvaut svarbiuose priėmimuo
se. Dabar sveiksta namie.

— Juozas Tininis, rašytojas 
ir vienas Lietuvių Dienų redak
cijos kolektyvo narių, gyvenąs 
Los Angeles, Calif., per šven
tes buvo susirgęs ir gulėjo li
goninėje. Dr. Hagentornui va
dovaujant, jam buvo padalyta 
tulžies operacija.

— Jonas Tumosa, iš Toron
to, yra naujas Draugo romano 
konkurso mecenatas- Jis 1,000 
dol. skiria dvyliktajam premi
juojamam Draugo romanui, Šie
met tokiu mecenatu buvo dr. 
L. Kraučeliunas.
— Dr. Gabrielius Misevičius 
paskirtas valstybinės ligoninės 
direktorium Kankakee mieste. 
Medicinos mokslus baigė Tue- 
bingene, Vokietijoje, praktiką 
atliko Chicagoje, specializavosi 
psichiatrijos ir neurologijos sri
tyje. Toje pačioje ligoninėje 
dar dirba lietuviai gydytojai 
dr. Kačanauskienė, dr. Poš
kus, dr. J. Zubrickas.

— Prof. Vlado Jaku’oėno gai
dų antrą sąsiuvinį išleido Lie
tuvių Benrduomenės Kultūros 
Fondas.

—Jonas Y. Tareila mirė sau
sio 2 Waterbury, Conn. Buvo 
vaistininkas, per 40 metų turė
jo savo vaistinę- Buvo gimęs 
Lietuvoje 1874, į Ameriką at
vyko 1891, buvo uolus SLA 
veikėjas, platino Lietuvos pa
skolos lakštus, įvairiose lietu
vių delegacijose ne kartą lan
kėsi Washingtone. Palaidotas 
sausio 5 iš šv- Juozapo para
pijos bažnyčios tos parapijos 
kapinėse.

— Už raportą, spausdintą 
Drauge, kun. J. Prunskis bu
vo paskyręs 100 dol. premiją. 
Jury komisija tą premiją pa
dalino pusiau ir atžymėjo Juo
zą Kojelį už jo reportažą “Pa
matysi, kai savo vaikus turėsi” 
ir Albiną Valentiną už Lietu
vių Fronto Bičiulių studijų sa
vaitės reportažų ciklą.

— Nijolė Marija Rūkaitė bai
gė Tuft universitetą Mass. ir 
gavo anglų literatūros magistro 
laipsnį. Dabar Hartfordo uni
versitete dėsto anglų kalbą ir 
literatūrą. Moka vokiečių ir is
panų kalbas, tame pačiame uni
versitete dar studijuoja rusų 
kalbą. Gyvena Elmvvood, Conn-

MALONŪS DARBININKO 

SKAITYTOJAI

Jūs tikriausiai norite, kad 

DARBININKAS Jus lankyty 
1962 metais. Tad nepamirš
kite pratęsti prenumeratos.

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 metų galo 

kainuos tik 5 dol. Naujai už
sisakiusiems DARBININKĄ, 
administracija prisius ir 19 

62 metų kalendorių-

Rašykite: DARBININKAS, 
910 Willoughby Avė., Brook

lyn, 21, N. Y.



Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE <

Kazimiero lituanistinę 
ir didinti Lietuvių 

EI. Stempužianb

_ - Kalifornijoje,
linksmuose pobūviuose pasiro- 

* naujasšokte “John Birch

PROVIDENCE, R. I., iv/ Kazimiera parapinės mokyklos Kalėdinės eglutės vaidinimas 7. Nuotr. B. 
Kerbelienės.

Tel: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENI

BANGA TELEVISION
34-23 fulton Street brooklyn a n. y.

Šventę proga dovanos su kiekvienu pirkiniu

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame

TELEVIJIZAS .... STEREO HI-FI .... FONOGRAFUS

- TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos vo

kiškiems “Blaupunkt" Radio-Stereo aparatams.

Prekės garantuotos — Pristatymas greitas

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

Šeštad. mokyklos 
eglute

-reikia daryti, kaip šokėją sukti 
|vis į dešinę ... < :'

PrspM, čekostovakiion, par- 
. grįžo Syrijai skirtas komnnis- 

•’ tų vadas Baedasch. Jam neleido 
' iš lėktuvo išlipti nei Damaske, 
.nei Beirute, nei Bagdade- Grį- 
\ žo piktas.
t Ispanijai atsirado nauja prie- 
jnonė gauti iš užsienio pinigų. 

' Pakilo nareikalavimas kautynių 
bulių ir kovotojų (toreadoru). 
Kautynės su buliais gausėja 
Prancūzijoje ir Pietų Ameriko
je. Susidomėjo ir Švedija. Žmo
nės pradeda nogėtis kruvinų 
spektaklių.

Miunchene, Vokietijoje, vie
name viešbutyje yra toks išra
šytas prašymas: “Svečius pra
šoma su patarnautojais elgtis 

; mandagiai, nes juos sunkiau 
rasti negu svečius“.

N*w York* meno galerijoje 
per vieną valandą buvo par
duota 40 abstraktinių paveiks
lų nuo 25 iki 95 dol. Kaina ne 
tokia jau didelė, bet ir meni
ninkas dar jaunas — vos tre- 

’ jų metų. Pirkėjai teiravosi, ar 
’ negalėtų jo pamatyti. Gaila, jis
• sirgo plaučių uždegimu ir gy- 
' dytojas veterinorius neleido

atskraidinti iš Cincinnati į New 
' Yorką. Jis yra šimpanzės gimi

nės .. • Pavojingas konkuren-
• tas žmonių giminei.
t Londone ligonis Mr. Derek 

Faraday negalėjo prisišaukti 
slaugės. Paskambino namo žmo- 

. nai. žmona — namų šeiminin
kui. šeimininkas — ligoninės 
direktoriui, direktorius — vy- 

- • riausiajai seserei, kuri surado
- slaugę ir atsiuntė prie ligonio
- lovos- Ilgas kelias, bet tikras.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Bendruomenės n 

apylinkės valdyba sausio 6 sa
vo posėdyje paskyrė 200 dol. 
pašalpą šv- Kazimiero lituanis
tinei mokyklai- Pašalpa įteikta 
tos mokyklos surengtos Kalėdų 
eglutės metu. Be to. valdyba 
paskyrė 200 dol. auką Lietuvių 
Fondui (vieno milijono). Auka 
įnešta į Lietuvių Bendruome
nės sąskaitą Nr. 20656 The 
Superior Savings and Loan As- 
sociation. Lietuvių Bendruome
nės lėšos yra sutelktos visų lie-

tuvių, kurie dalyvauja mūsų pa
rengimuose ir moka solidarumo 
mokestį. Tuo būdu jie visi pa
deda bent menka dalele palai
kyti šv. 
mokyklą 
Fondą.

Mokslų akademijos narys
> Nes Yorko mokslų akademi- 
T ja gruodžio 7 paskyrė į pasižy- 
« ritėjusius savo narius prof. dr. 
X Frederic Wichtermanną, Švei- 
*' carijos pilietį. Narius parinko 
; ir patikrino labai garbingų 

mokslininkų komisija. Komisi-
- ja rado, kad Wichtermannas 
< buvo 17 mdkslinių įstaigų, me- 
I dicirios, filosofijos, psich. pro- 
; fesorius ar daktaras — Lon- 
į done, Paryžiuje. Toronte ir kt- 
; Oficialiai apie suteiktą garbę 

pranešė per Šveicarijos atsto- 
' va. Po kurio laiko atstovas per- 
e davė akademijai Šveicarijos 

teismo sprendimo nuoraša su 
~ atitinkamu paaiškinimu. Iš jo

Northvves- 
specialistui

Ar žinai, kad...
Tamsta prasėdi prie televi
zijos 1040 valandų per metus 
Stebėjimas per 12 metų 

(1950 - 1961) apie televizijos 
žiūrėtojus ir kinų lankytojus 
davė tokias išvadas 
tern universiteto
Paul Wiity, kuris padarė pra
nešimą metiniame sąjungos 
mokslam remti susirinkime:

— Suaugęs žmogus 1961 prie 
televizijos praleido vidutiniškai 
20 valandų per savaitę; moky
tojas 11 valandų, pradžios mo
kyklos mokinys — 20 vai., aukš 
tesniosios mokyklos mokinys— 
13 vai. ;

Jeigu per savaitę 20 valan
dų. tai per metus 1040, arba 
130 darbo dienų, skaitant jas 
po 8 valandas.

Prieš televiziją lankydavo 
dažniau kinus. Tačiau kinai at
imdavo laiko mažiau — tik 4 
valandas

Atitaisymas

Lietuvių Bendruomenės abie
jų apylinkių rengto Naujų Me
tų sutikimo aprašyme Darbinin
ko Nr. 2 šias eilutes rašan
čiam įsibrovė klaida, būtent: 
buvo rašyta, kad jaunimo sta
lų papuošimo sponsoriais buvo 
Ona ir Kazys Karpiai, o turėjo 
būti parašyta, kad tokiais pat 
jaunimo stalų papuošimo spon
soriais buvo ir dr. Jonas ir 
Izabelė Stankaičiai. Jie irgi tam 
reikalui buvo paaukoję 10 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką 
ir už 
šome.

įvykusia klaidą atsipra-
P. M

ELEMENTORIUS "E"
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė žinomas 

pedagogas Ignas M*lėnas pačiu 
naujausiu metodu. Išmokti skai
tyti reikia tik pusės laiko, ne
gu kitais metodais. Tik duok 
elementorių, ir paskaityk pirmą 
jį skiemenį. Toliau vaikai pa
tys skaitys.

Vaikus galima pradėti moky
ti skaityti jau 4 metų, kai tik 
susidomi skaitymų-

Elementorius ruoštas 25 me
tus. Gausiai iliustruotas dail. 
V. Simankevičiaus spalvotais 
{nešimais. Yra 112 psl. Išlei
do Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė Ita
lijoj. Kaina 2,50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus. Įsigykite 
tuojau. Savo vaikučiams pada
rysite didelį džiaugsmą. (Pr.)

Mūsų kolonijoje veikia dvi 
šeštadieninės mokyklos: viena 
Aušroj Vaktų, kita Jv. Kazi- 

' miero parapijos patalpose.
Aušros Vartų parapijos šeš

tadieninei mokyklai vadovauja 
J. Baškys, mokytojauja kun- J. 
Steponaitis ir A. diodas, šv. 
Kazimiero parapijoj vedėjų yra 
V- Mačys, mokytojai — G. Šer- 
mukšnytė, D. Mačytė ir St. 
Raudonis.

Į mokymo darbą įsijungė ir 
jaunimas: Worcesterio mokyto
jų kolegijos studentė G. šer- 
mukšnytė ir vidurinės mokyk
los mokinė D: Mačytė.

Aušros Vartų šeštadieninė 
mokykla eglutę surengė gruo
džio 17. Atsilankė parapijos ad
ministratorius kun- A. Jan
kauskas ir kun. J. Steponaitis, 
mokinių tėvai. Programą atli
ko mokiniai- šokius, žaidimus 
ir dainas parengė O. Vaitkuvie
nė, vaidybą patvarkė Pr. Ra- 
čiukaitis. Programa praėjo dai
liai ir gražiai. Pabaigoje mo
kyklos vedėjas tarė žodį. Kalė
dų senelis išdalino dovanas.

Šv. Kazimiero parapijos šeš
tadieninė mokykla savo eglutę 
surengė gruodžio 31. Buvo į- 
scenizuota pasaka — mergaitės 
sapnas apie Kalėdų senelį. Pa
saką ir tautinius šokius paren
gė jaunosios mokytojos G. šer- 
mukšnytė ir D. Mačytė, o Ka
lėdų giesmes ir dainas — St. 
Raudonis. Ir čia Kalėdų sene
lis atnešė dovanų maišus. Pa
baigoje mokyklos vedėjas pa
dėkojo klebonui kun- J. Baka- 
nui, kad leidžia naudotis mo
kyklos patalpomis, seserims mo
kytojoms už bendradarbiavimą 
ir tėvams, kad leidžia vaikus 
į lituanistinę mokyklą. Motinų 
rūpesčiu buvo parengtos vaišės 
mokiniams ir visiems 
kiusiems.

HOLY LIGHT

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8th Street.......................... Brooklyn 11. N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-7118

JOHN ORMAN AGENCY <

110-04 Jamaica Avehue

Tel. VIrginia 6-1800

Richmond Hil] 18. N. Y

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

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

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

atsilan-
(Pr)

* paaiškėjo, kad Wichtermannas _ metius 
nebuvo nei daktaras nei pro
fesorius ir nieko bendra netu-

- rėjo su medicina. Šveicarijos 
teismo buvo baustas dvejis me
tus už sukčiavimą.

:r savaitę, taigi per 
^valandas, arba 26 

" darbo dienas.

Gimimu skaičius Amerikoje 
maždaug pastovus
Amerikoje 1960 gimė 4,257, 

850 vaikų. Tai 4.000 mažiau 
nei ,1959, nors prie 1960 gimu
sių priskaityta ir nauja valsty
bė Havajai. Gimimų skaičiaus 
svyravimas matyti iš šio palygi
nimo:
1910 vienam tūkstančiui 30,1; 
1940 vienam tūkstančiui 19,4; 
1950 vienam tūkstančiui 24,1;

11
Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 1 
ir turime visus gatavus vaistus.
eikit į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

l f www^

The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Jei reik vaistų —

IJETUVIS MISIONORIUS INDIJOJE
RADIJO VALANDĖLĖS

I

Laidotuvių Direktoriai
Urugvajuj*, Salto mieste

HOwsrd 7-4176

K

c 
c £

TĖVYNĖS GARSAI
HARTFORD WP0P 

1410 klc.
Sekmadieni — 11-12 vai. dietų 

Vedėjas J. Petkaitia 
ou Lincoln Street, Hartford, Conn.

1957 vienam tūkstančiui 25.0; to misijos namus, mokyklas, nelis, c- o. Salešian Missions, 
bažnytėles. Paskutinius dvejus 148 Main St., New Rochelle, 
metus statė mokyklą bemiu- N. Y.

AMERIKOS lietuvių aukomis statomi misijų namai, mokykla- ir bažnytėlė Indijoje.

MAŠINOMS VIETA

vakanenojo, atrodo, MMme norai

Kun. Jonas Svirnelis, sale- kam. Lauko darbai baigti, be- 
zietis, besidarbuojąs kaip misi- trūksta vidaus įrengimų. Kun. 
jonierius Indijoje, švenčių pro- J. Svirnelis prašo paramos, kad 
ga atsiuntė sveikinimus ir sa- galėtų savo darbus užbaigti. Aa- 
vo darbų aprašymą. E Amen- kas galima siųsti per saleziečių 
kos lietuvių aukų jis ten sta- centrą šiuo adresu: Rev- J. Svir-

ŽVAIGŽDĮ' 
. \ IRSI \| 
GIRIOS

ŽVAIGŽDE 
VIRŠUM 
GIRIOS

Vaizduoja Nenorios* Lietuvos 
gyvenimą Mlndauro laikais. 
Idiliški kaimo vaizdai, šventės, 
senieji papročiai ir ano meto 
žmonės patrauks visus skaity
tojus.
Knygą išleido DARBININKAS. 
374 psl.. kaina 4 dol. Gaunam* 
Darbininko administracijoj.

•10 Wllloughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. V.

LITHUANIAN MELODIES
DETROIT — WJLB 

1400 banga
•eštadieniais 5-5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. V a I a t k a < 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

B Roadway 3-2224
1960 vienam tūkstančiui 23-7-

Tarp motinų buvo 20.130, ku
rios dar nebuvo baigusios 16 
metų, ir 6.776, kurios nebuvo 
baigusios 15 metų. Buvo 68 
motinos, kurios buvo perkopu
sios 50 metų; tarp jų 6 kurios 
susilaukė tik pirmo vaiko. Tarp 
jaunųjų motinų buvo 6, kurios 
dar neturėjo 20 metų, bet pa- 
jgimdė jau 9 vaikus. Buvo taip 
pat 2, kurios neturėjo 15 me
tų. bet turėjo po 4 vaikus.

gruodžio viduryje buvo iškil
mingas aktas Lietuvai pagerb
ti. Minint sovietų pavergtų tau
tų likimą, užpernai ten buvo 
pagerbta Vengrija, o šiemet 
Lietuva ir Lenkija. K. Čibiras 
skaitė paskaitą per radiją ir 
vienoje salėje. Katedroje buvo 
pamaldos už tylinčią Bažnyčią 
Lietuvoje- Prie Artigas pamink
lo padėti vainikai.

FILIČIŲ klubo

BENDRUOMENĖS 
BALSAS

: PHILADELPHIA WTEL 
080 ..banga

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 6EIMO6 PROGRAMA* 

lietimų kalba:
kasdien 10-11 vaL r.; iešL > sekm. 
8-9:30 vai. r.; Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis W0FA, Oak Park, IIL 
A.M. 1460 kltoc.; F.M. 102.7 msgso,

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

Dainos ii Lietuvos, L. Juodis su Rūtos choru (stereo $430) <3.50 
Mano Lietuvos prisiminimai, L. Juodis; 14 liet, dainų ....... . 5X0
Dainuojame su Rūta, 17 liaudies dainų; įdainuota "Rūtos’’ 

ansamblio ..         (stereo $6.00)
Pavergtos tėvynės dainos ir tokiai, J. Stukas; 2 plokštelės 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co. 16 dainų ir šoklų 
Lietuviškos dainos, Bostono liet. mišraus choro 17 dainų .... 
S. Barkus radijo vak. dainuoja, 10 dainų ir 10 kalėd. giesm. 
Rožės Ir tylūs vakarai, V. Stankus,. 11 šokių muzikos----------
Lietuviški maršai, Br. Jonušas, įgrota 12 liet, patriot. maršų 
Liet, dainų ir operų rinkiniai, J. Karvelis, 10 plokštelių po 
Alice Stepbens liet, kompozitorių 3 kūriniai (stereo $6-00) 
Čiurlionio ansam. Mes padainuosim, 16 liet, dainų (st. $730) 
Milžino paunksmė, B. Sruogos, Montrealio liet, dramos te

atro vaidinimas, 3 plokštelių albumas .................... ..
Kam gi liūdėti, V. Stankus, tango ir valsas ............... .......
Ar pameni... V. Stankus, 10 šokių muzika (stereo $730) 
20 operų arijų, A. Dičutė-Trečiokienė (3 plokštelės) -..........
Lietuvių šokių rinkinys, A. šabaniauskas, albumas X ..........

’’ ” albumas -XI ..........
Tautinių šokių rinkinys (14 šokių) ........ .................... ......... ......
žirginėliai, Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ............
Lithuanian,- 2-speed record course ---------- ----------------- ----- ....

Plokštelių albumai gaunami:

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 WiDoughby Avė. Brooklyn 21, N. Y

<846 SO. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

5.00 
&jOO 
430 
430 
5.00 
6.00 
730 
530 
530 
630

1530 
130 
630 

1230 
530 
5.00 
530 
530 
330



Karšt. Patr.
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VANDENS sportas Indijoje.

RAY’S LIQUOR STORE

Tel LAfoyette S-10S8

NEBŪK ŽILAS

NESĄ INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario 1d., 1960

HOUSEHOLD HINTS

Primate metais lapiototo 
11-12 Tercete vyko & - Ane- i 
ribos Lietuvių Ramo AaiM^- .d 
mo ir Sparto Sąjungos risuo- ; J

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

RESTAURANTS

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

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

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai '

Y., V. Lelis, Rochester, N. Y-, 
A. Galchus, Long Island City, 
N. Y., J. Mėlynis, Kearny, N. 
J-, A. Dūda, Milford, N. J., 
A. Strazdas, Roselle, N. J., V. 
Kovell, Colonia, N. J., B- Šar- 
kenis, Newark, N. J., V. Kalo- 
siuskos, K. Paszkus, S. Walen- 
lukewicb, So. Boston, Mass., 
A. Novickas, D. Razulevičius, 
Norwood, Mass., kun. C- Jutt, 
Athol, Mass., J. Vaitkūnas, Can- 
ton, Mass., M. Mazūras, Me- 
thuen, Mass-, M. Sangavičius, 
Brighton, Mass., J. Kazįliūnas, 
D. Ramonas, Waterbury, A. Pet
rauskas, Watertown, Conn., Im-

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

DALIA ir ALBERTAS RĄD2IONA8, 8ĖV.

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

. Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėja* 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spedal price for WeddingB and Parties 

349 Grand Street, Brooklyn 11, N. T. — TeL Stagg 2-4329

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

GROTTO AZZURRA INN
Famoui Neapolitan Restaurant

Best Service for VVeddings, Lunch- 
ons and Parties. Air conditioned. 
387 Broome St., Cor. Mulberry St. 
For Reservations caU — C A 6-9238

Lietuviškų produktą: .
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mšn. 11

5 dol. Gaunama Darbininko ad
ministracijoje, 910 Wilioughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

ANGELO*S 
NEAPOLITAN RESTAURANT

Serving Seafood in Season. Lobster 
(“Fra Diavolo” our Specialty) — 
Choice Wines & Uųuors. Closed 
Mondays. 146 Mulberry SL, New 
York, N. Y..................... CA 6-8527

tarti ataualiep sporto reikalai, 
sudaryta veikios programa, pri
imtos rezoliucijos.

Buvo prisiminta sukaktis pir
mosios lietuvių tautinės Olim
pijos, įvykusios Kaune 1938. 
Nutarta toji tradicija pratęsti 
— kas ketvirtus metus skirti 
tautinei Olimpijai prisiminti. Su
važiavimas paskelbė 1962 me
tus lietuvių tautinės Olimpijos 
minėjimo metais ir įpareigojo 
Faską pravesti 12-tųjų Š. Ame
rikos lietuvių sportinių žaidy
nių varžybas ir apdovanoti pir
mų 3 vietų laimėtojus vyrų ir 
moterų klasėse specialiais ženk
lais.

Pasisakyta už “Sporto” žur
nalo leidimą, kviečiant K. Cer- 
keliūną į redakcinį kolektyvą, 
kad ir toliau jam vadovautų. 
Pritarta Fasko iškeltai minčiai 
organizuoti reprezentacinės vy
rų krepšinio komandos išvyką 
Europon.

Sporto klubai paraginti glau
džiau bendradarbiauti su Fasku, 
gausiau dalyvauti metiniuose 
suvažiavimuose.

Suvažiavimas kvietė lietuviš
ką jaunimą, klubus ir visuome
nę gyvinti sporto veiklą, atsto
vauti lietuvių vardui svetimtau
čių tarpe.

Faskas vykdo . suvažiavimo 
nutarimus ir 1962 metus skel
bia sportinio darbo ir talkos 
metais. Sudarytas varžybų ka
lendorius. Pradėti žygiai rengti 
vasaros stovyklas sportiniam 
jaunimui, perorganizuojami ir 
papildomi sporto administraci
niai organai. Dėl krepšinio 
rungtynių Europoje jau susira-

Darbininkui 
% paremti aukojo *

Po io 4$; M. Christ, Los 
Angeles, O- Mortytė, 
PtaladeipHiLF*.; P- Jakubaus
kas, Waterfc«ry, 7.50 doL, 
J.Marceteais»So. Boston — 
6 dol " i'i

Po 5 data E. Grigonis, St 
Charles, Mirtų, P. Norkefcūnas, 
Rocbester, N- Y. V. Anotes, 
Forest Hills,N.Y. — 4.50 deL 
į. Po 4 dok L. Koppas, S. Ka- 

Anskss, A- Sinus, J- Savickas, 
—- Brooklyn, N. Y.; J. Briedis, 
G. Katiles, H. Rupeika, K. Ma- 

faskmi. p a «Wh ^vižiįihiiTtrvtaopaiie- t“225 — Richmond Hill, N.Y.;
nš-MktaiMŠ — protokolo sekretorė j. Masvytir — pirmintokas, K. M. PahrinHs, J- Grybauskas 

k*“*“ - - Roehester, N. ¥., J. Gurk- 

Martinonytė^ ^M- Venis — So. 
Boston, Masti E. K. Seškaus- 
kas, Cambridge, Mass., Ch. Pa
žo, Westbere> Mass., M. Leckis, 
Flemington,' N- J-» P- Badas, 
Bayonne, N. J., V. Lazauskas, 
Baltimore, Md., E. Geiba, New 
Orleans, La., J. Jodelė, Los An
geles, Calif., M- Andrikis, Wa- 
terbury, Conn.

Po 3,50 dol.: K. Bačauskas, 
E. Daidynas, A. Rinkevich, J. 
Mackevičius, J. Simaitis, A Za- 
barskas — Brooklyn, N. Y.

Po 3 dol.* M. Dauch, New 
York, S. Palionis, Brooklyn, J. 
Tamašauskas, Mt. Vemon, N. 
Y. R- <A. Šlepetys, J. Kasaus- 
kas — Linden, N. J., S. Ma- 
tyckas, New Market, N. J., R- 
Balaišis, CIeveland, Ohio, V. 
Lingis, Bloomfield Hills, Mich.

Po 2 dol.: K. Dabrovolskis, 
A. Laukaitis, J. Klimavičius,
O. PanataUskienė, A. Pridis,
P. Mikalauskas, J. Šalkauskas,
J. Rakštelis, A- Ramanauskas, 
A. Raguckas — Brooklyn, N. 
Y.; M. Simonaitis, A- Milukas, 
V. Vasikauskas, M. Mordas — 
Richmond Rili, N.Y.; A. Ba
rauskienė, Ė. Rogers — Am- 
sterdam, N;^., G. Rajeckas, S. 
Ziupka — Maspeth, N.Y.;- A- 
J. Skarulis, JM. Klimas, Wood- 
haven, N. Y-, V. Butkys, Great 
Neck, N. Y., A. Grigždis, Bay- 
side, N. Y., L. Parzel, Florai 
Park, N. Y., V. Gerulaitis, Ho- 
ward Beach, N. Y., V- Bala- 
lis, B ldwin, N. Y., P. Grigas, maculate Conception Convent, 
Locust Valley. N. Y., V. Ra- B SWmaitis;

Hamden, Conn., B. Gurėnas, P. 
Lickus — Chicago, H1-, J. Vo
sylius, Clarendon Hills, UI., A. 
Stepaitis, Mt. Prospect, UI., P. 
Deltuva, Rockford, III., J- šuo- 
pys, L. Bajorūnas, Detroit, 
Midi., A. Bikulčius, Lewiston, 
Me., L Niuniava, Whittier, Ca-

■ ų, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoa mama Ts»
dj mas. Mutual Ptands — ,ti invajtacįjoa. • Kaadian pu» <

9 iki t vaL Sekmatkeniais popiet 1-5 vai
; 87-dė Jameiea Avė, W«odhavee 21, N. Y. TteL VĮ 7r4477 >

nių bagažu. Lietuvišką sporti- džiai visiems dėkoja už pager- 
ni judėjimą turi prideramai į- bimą ir dalyvavimą bankete.

Praėjusiais metais buvo ra
šyta apie socialinės apsaugos 
įstatymo kai kuriuos pakeiti
mus bei papildymus, čia dar 
kelios informacijos.

1. Vienas pakeitimas palie
čia kiekvieną, jaunesni negu 
72 metų amžiaus. Ligi šiol gau
nantieji soc. apsaugos pašal
pas, bet nesulaukę dar 72 me
tų, galėjo uždirbti ligi 1200 
dol. Iš pensijos buvo atskai
tomas rienas doleris už du, už
dirbtus virš tos sumos, ir vie
nas doleris už kiekvieną dole
rį, uždirbtą virš 1500 doL Da
bar sulaikomas vienas doleris 
už du, uždirbtus tarp 1200 — 
1700 sumos ir vienas doleris

DAINUOJAME SU ROTA

Hi-Fi ilgo grojimo plokštelė, 
įdainuota “Rūtos” lietuvių tau
tinio radk) ansamblio su orkes
tru. Diriguoja Alg. Kačanaus- 
kas. Įdainuota 17 liaudies dai
nų: Plaukia Nemunėlis, Subatos 
vakarėlį, Gražių dainelių, Bu
vo gera gaąiadmė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių, 
šalta žiemužė, Per Klausučių 
ūlytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrote 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug, 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis, Kai aš turėjau kai
me mergelę Išlėkto “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo direktorius 
Jokūbas J. Stukas per Reųuest_______________
Records, Ine. Plokštelės kaina MnEsasaasBi

Darbininko administracijoje veikia SPAUDOS KIOSKAS, čia 
gaunami naujausi lietuviškų knygų leidiniai; lietuviški kryželiai 
labai pigiomis kainomis; lietuviško* plokštelės, maldaknygės bei 
{vairios devocijonalijos.

Kas nori gerai melstis, Įsigyja tik ką išėjusią iŠ spaudo* prel. 
P. M. Juro maldaknygę DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS, 3-čiasis 
papildyta* naujomis maldomis bei litanijomis leidimas. Maldaknygė 
labai patraukli -ir gera dovana visokioms progom*. Kaina >4*00.

. Dvi naujai išleistos knygos už 35-00 — SAULE KRYŽIUOSE, 
Leonardo Andriekaus, religinio turinio eilėraščių knyga virš 200 
psl. ( paskirai kaštuoja 83.00); ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alė* 
Rūtos romanas, kuris vaizduoja senosios Lietuvos gyvenimą,(kai
na S4-00). Užsisakant abidvi kartu tik S5-00-

A. Laito ŽODYNAS.už pusę kaino* (vietoj SI^-ŪO — tik 87.25 
su persiuntimu). Lietuviškai - angliškas ir angliškai - lietuviška*. 
Virš 1250 pusi., gražiai įrištas. Yra tik ribotas skaičius. Naudinga 
dovana visiems ir visada. s <

.Užsakymus siųsti:

DARBININKAS
910 Willoughby Ave^ Brooklyn 21, N* Y.

_ CAMBRIDGE, MASS.

Jonas ir Ona Burokai prieš 
metus Harvardo gatvėje įsigi
jo salę ir namus. Vienerių me
tų sukakčiai atžymėti buvo su
rengtas banketas, kuriam vado
vavo Anelė Ambrozaitienė. Mal
dą sukalbėjo kun. Vincentas 
Vaikančius. Buvo vakarienė 
prie gražiai papuoštų stalų ir 
vėliau šokiai- Sveikinimo kal-

THE SICILIAN ASPHALT 
PAVING COMPANY

130 Williams St., New York, N. Y.
CO 7-0930

SIDEWALKS — DRIVEVVAYS
GENERAL PAVING

THE LEN FONG RESTAURANT 
THE BEST IN CHINESE FOOD 

Cantonese Style
3533 Broadway, New York, N. Y.

AU 1-7270

“Florai Herb" yra nuo- 
stabi priemonė plaukų 
priežiūrai ir natūraliai 
įtpalvai atatatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, linksta galvos odos 
niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At- 
siųskitei $3.00 už didelę 8 oz. bonką. 
Kanadoje 84-00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA. 
Dept. A; P-O. Box 305, Clinton, Ind.

Galima gauti įvairiaurioo rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausiai pasirinkimas degtinės ir vyno. 
168-55 I2FFES3S BLVD. RKfflCGND HlUę N. Y.

Under Ne* Management
TURN HALL

B*way A 44th St, ^ong Island City
CATERING

From 25 to 1000 people. Dinner 
aerved nightly; Fsnrily Dinners Sun- 
<^y. Dancing Satiuday Jk Sunday. 

YE 2-9274

SAVINOS AND 
LOAN ASSOCIAUON

Socialinės apsaugos kai kurie pakeitimai 
už kiekvieną, uždirbtą virš 
1700 dąL 

! •
2- Tiem, kurie ligi šiol gau

davo mažiausius socialinės ap
saugos mokėjimus, būtent, 33 
dol. mėnesiui, yra pakelta iki 
40 doL Tokių asmenų susida
ro apie 2,175.000- Padidinimas 
galioja nuo rugsėjo mėnesio. 
Pensininkų išlaikomi asmenys 
taip pat gaus padidinimus, jei 
išmokos šeimai neprašoka 60 
dol. Tas pats taikoma mirusio
jo šeimai. Asmenims, turintiem 
teisę tuos padidinimus gauti, 
nereikia duoti prašymų.

3. Sveikatos nustojusiem pa
teikti prašymus apdraudos pa
šalpai gauti buvo nustatytas 
terminas 1961 birželio 30. Da
bar tas terminas yra nukeltas 
į 1962 birželio 30. Dabar to
kius mokėjimus gąuna apie pu
sė milijono sveikatas nustoju
sių darbininkų, jaunesnių kaip 
65 metų, ir jų išlaikomų šei
mų nariai. Bet gal dar yra tuo 
įstatymu nepasinaudojančių? 
Šeimos nariai turi būti ne vy
resni kaip 18 metų, žmona — 
ne jaunesnė kaip 62. Be to, 
reikia būti išdirbus 5 metus 
10 metų laikotarpyje prieš svei
katos netekimą. Dėl informaci
jų reikia kreiptis į socialinės 
apsaugos skyrių.

MW
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