
v}

XL1I NR.89 ANTRADIENIS - TUESDAY, GRUODIS DECEMBER 17, 1957 GLenmore 2 ®i«
______ ;______________________________ GLanmore 10 CENTŲ

jungt Taut^jai- Vakarų viršūnės sėdi Paryžiuje 
ge savo kalbas . v w 7 ’

„ .. - - Telaukiama bendru žodžiu ir padėties užglostymoJungtines Tautos gruodžio_________ ;__________________ £_____ . Y r______________ V) J
14 baigė 12 sesiją. Serija tru
ko nuo rugsėjo 17. Tarp svars
tytų klausimų svarbiausi bu- 
vo šie:

Telaukiama bendru žodžių ir padėties užglostymo

Bulganinas 
Vakarus skaldo

Politikos dėmesio centras 
šiandien yra Paryžiuje Nato 
konferencija, kuri prasideda 
gruodžio 16.Dalyvauja 14 vy
riausybių galvosi negalėjo at
vykti tik Portugalijos Salaza- 
ras. Jiem saugoti Paryžius 
paskyrė papildomai 4,000 po
licininkų. r

Jau prieši*'"konferenciją vy- 
rj^usybnj galvos pamėgino 
rūpimus klausimus savo tarpe 
paruošti.

Statgmenę iš konferencijos 
nelaukiama. Laukiama bendrę 
žodžy, kubais būtų užglosto- 
ma padėtis.
”11. Tiiggnž"(NYfiT)“iš Pary
žiaus pranešė, kad ir pačiu 
svarbiausiu klausimu — dėl 
raketų bei atominių bombų 
bazių Europoje Amerika jau 
prieina husistatymo, jog nebū
tina priimti skubius nutari
mus. Klausimas nesąs toks 
aktualus, iki bus pačios rake-

tis, kokia buvo, tokia ir liko. 
Iniciatyva liko Syrijos. ran
kose. Ji ir toliau intryguoja 
Jordanijoje bei Lebanone; su
stiprėjo tik įtempimas tarp 

/ arabų ir Izraelio.
• Vengrijos reikalu išklau

sytas Thailando kunigaikščio 
pranešimas, kad jis negalėjo 
atlikti jam pavestos Jungti-

___nių Tautų misijos, nes jo ne* 
Įsileido į Vengriją ir su’ juo 
nenorėjo kalbėti nei Maskva 
nei Budapeštas. Jungtinės 
Tautos išklausė tai ir — nie
ko daugiau.

• Naujosios Gvinėjos rei
kalą, arba konfliktą tarp O- 
landijos ir Indonezijos, Jung
tinės Tautos pasvarstė ir pa
liko be sprendimo, nes nesu
rinko dviejų trečdalių balsų.

• Alžiro reikalu priimta 
rezoliucija, kuri rekomenduo
ja tartis.

• Kipro salos reikalu Grai
kija siūlė pripažinti Kipro 
gyventojam teisę apsispręsti. 
Bet siūlymas taip pat nesu
rinko reikalingų dviejų treč-

Sovietų Sąjungos nūn. 
pirm. Bulganinas išsiuntinė
jo laiškus visiems Nato Įta
riam, vienus įkalbinėdamas, 
kitiem grasindamas, kad jie 
nepriimtų Amerikos rakętų 
ir bombų ir atšauktų- Ameri
kai karines bazes. Taip* pat 
Bulganinas siūlė viršūnių 
konferenciją, kurioje būtų 
aptarti nusiginklavimo ir ki
ti klausimai. Nusiginklavimo 
reikalui pasiūlė: Sovietai sa
vo atominių bombų sandelių 
nelaikys rytų Vokietijoje, Če
koslovakijoje, Lenkijoje, jei 
Amerika tokių bombų sande-

• Koegzistencijos dekliara- 
cijos, kurią siūlė Sovietai, J. 
Tautos nepriėmė, bet priėmė 
Indijos, Jugoslavijos ir Šve
dijos pataisytą dekliaraciją, 
kurioje išleistas žodis “tai-

rerf Paryžiuje sutiko
Prancūzijos prezidentas Rene Coty.

tos pagamintos.
' Izraelis ir arabai yra susi
rūpinę savo santykiais. Bet 
laukiama, kad, ir šis klausimas 
bus “stengiamasi palikti be" 
sprendimo laikinai suradus ap
raminimą.

Prezidentas Eisenhoweris 
jau apraminęs savo pareiški
mais prancūzus ir arabus.

Prancūzam pareiškęs, kad 
Amerika nesiųsianti daugiau 
ginklų Tunisui; arabam paža
dėjo _raštu, kad jų reikalas 

"Nato konferencijoj nebus ijų neturės Europoje.
5 sprendžiamas be jų žinios. In

dijos pirmininkui, pranešė Ei- 
senhovveris, kad Maskvos siū
lomas atominių ginklų bandy
mų sustabdymas bus galimas 
tada, kai bus sutarta sustab
dyti ginklų gamybą ir Įvesti 
kontrolę.

Persijoje žuvo per 
120(1 žmonių

Amerika darosi taip pat “neutrali
kinga koegzistencija”. Už to
kią dekliaraciją balsavo visi, Jungtinių Tautų sesijoje, 
tik nac. Kinija susilaikė. So- kuri šeštadienį pasibaigė, A- 
vietai taip pat balsavo, nes merikos delegacijos pirminin- 
rado, kad joje yra išreikšta kas Gabot Lodge j r. nepagai- 
taL ką^ jie siūlė, nors ir ne įėjo tiesių žodžių apie Sovie- 
taip aiškiai. “jungtinių Valstybių tau-

Sios sesijos vaisiai nedide- ta protestuoja visu griežtumu 
Ii. kur klausimas buvo sun- prieš tai, ką Sovietų Sąjunga 
kesnis, jis liko neišspręstas; ir jos iškamšos šiandien daro 
kur nutarimai buvo pritinti, Vengrijoje”, kalbėję Lodge. 
jto arba Paliko esamą padėtį, Priminė, kad Vengrijos suki- 
arba buvo išreikšti tokiom limo vadam komunistinė val- 
bendrybėm, kad tie rezoliu- rengia dabar teismą, 
cijų žodžiai yra be turinio. Vienas iš jų, buvęs apsaugos 

ministeris, buvo suimtas ap
gaulės būdu, pakviestas Į de
rybas. Pagal reikalą Ameri
ka pasilieka teisę kviesti spe
cialią Jungt. Tautų sesiją 
Vengrijos reikalui. Tačiau tai

Alsęg^^NYHT) informuo- buvo tik žodžiai. Kada buvo 
ja iš Paryžiaus, kad į Nato balsuojama, pvz., komunisti- 
koHferenciją nio Kadaro atstovų kreden-

Tsrfcijos defagacij* atvyko cialų klausimas, Amerikos 
atstovas nesiūlė jo pašalinti. 
Jis prisidėjo prie tos formu
lės klausimo nesvarstyti, va
dinas, palikti padėtį, kokia

Prancūzijos proizraelistiškas y13' Už balsavo ir Sovie- 
užsieniu reikalų min. Pineau v,s’ .ki0’ išsky™s P“!

Kadaro atstovą.

Turkija prieš
Izraelį

su pasiūlymu Nato nariam,
kad ji* pritartų reikalavimui
sugrąžinti Izraelį į 1947 sie-

•'•"z:;

į-,:

lot-

I’RINCESk MARGARITA tanko sužeistuosius traukinio katąs-

AR IZRAELIS BUS IŠDUOTAS

Amerikoj 
nesutaria

Bulganino laiškas sulaukė 
nevienodo atgarsio Vakaruo
se. Amerikos valst. sekr. Dul- 
les laikosi minties, kad Bul
ganinas nieko naujo nesiūlo 
ir nėra dabar reikalo kalbėti 
apie viršūnių konferenciją 
A. Stevensonas pasisakė už 
derybas. Maskvoje diploma
tai daugiau linkę pritarti, 
kad reikia derėtis.

KAIP 1938 M. ČEKOSLOVAKIJA?
nutarimus, kiek dėl to, kad 
arabų yra per milijonų, 
kad jų kraštuose is žemes 
juodasis auksas teka. O dar 
svarinau: jeigu Nato nariai 
neturės arabų savo pusėje, 
tai juos turės Maskva. Mask
va ir kursto arabus, kad jie 
atsisakytų nuo Vakarų impe
rialistų, kurie eina prieš ara
bų interesus, paremdami Iz
raelį. Jei lig šiol daugiau 
kaip pusė arabų valdovų yra 
Vakarų šalininkai, tai Mask
va savo kurstymais siekia vie
no — įtikinti arabus, kad ši
tie Vakaram pataikaujantieji 
valdovai esą arabų reikalų 
išdavikai ir kad reikia jų vie
toje pastatyti "liaudies vy
riausybes”. tokias kaip Syri-

Arabai dabar reikalauja joj*-
_____ ____ vieno — kad būtų Izraelis Čia yra Vakarų stipnoji 

Dul’es.___Įspėjo, kad Amerikos gražintas į 1947 metų sienas, vieta. Norėdami neprarasi
raketų priėmimas Vokietijos kurias buto išrėžusios Jung- arabų palankumo. jie» gali
žemėje yra • daugiau politi- tinęs Tautos, sukurdamos Iz- pritarti arabų dabartliįžagti
nis. ne karinis reikalas Jis raeiio valstybę. Bet arabai su reikalavimui —. grąžinti 1947

Izraelis jaučia, kad jam 
gresia pavojus, kuris palaips- 

, niui auga. Izraelio atstovas ~ 
Elath Londone Įspėjo viešai, 
kad ateinančiais metais Izra
elis gali būti appeasmento 
arabam auka, kaip 1938 Če
koslovakija buvo paaukota 
vardan appeasmento naciam.

Izraelio užsienių reikalų 
min. Goldą Meier gruodžio 
14 viešai Įspėjo, kad jeigu Na
to kcnfėrencija norės, grąžin
ti Izraelį Į 1947 sienas, tai 
pridarys daugiau bėdos.

Izraelis regi, kad Nato kon
ferencijoje gali kilti klausi
mas, kaip laimėti "arabus, o 
tada gali būti aukojami Izra
elio reikalai.

tenkinimų Amerikos “neutra
lumu” pareiškė ir Indonezi
ja, ir Olandija, ir Kipro ats
tovai.

Persijoje, vakarinėje daly
je, gruodžio 13, penktadienį, 
buvo žemės drebėjimas. Per 
poros minučių tarpą žuvo 1, 
287. Su žuvusiais, sužeistais, 
netekusiais pastogės priskai- 
toma 100,0(ML JHiestdis Far
sam 240 mylių nuo sostinės 
Teherano, virto ištisu kapiny
nu. Daugiau ar mažiau nu
kentėjo 32 miesteliai. Bena- ’ svarsti Izraelio įsteigimu tada nesu- sienas,
mius sutiko stiprus saltis.

Vokietijos kancleris Aden- 
aueris kalbėjosi su valst. sekr.

Kaltininkas sėdi
_ . • • i

Pentagone
Senato komisijoje raketų 

klausimui tirti gruodžio 14 
liudijo armijos balistinių ra
ketų programos vadovai — 
civilinis viršininkas dr. W. 
Braun ir jo karinis viršinin
kas gen. Medaris. Juodu pa
reiškė:

• Raketų gamyba susitruk- 
dė dėl Pentagono neryžtingu
mo duoti aiškius sprendi
mus.

Jupiter raketą lapkričio 
nebuvo skirta tam rcika-

atmetė jį su pasipiktinimu. 
Anglijos delegacijoje ieškoma 
kompromiso. Amerika pasiry
žus Itikytis kietai, tačiau nori

Kitais opiais Klausimais A- 
merika išmoko būti “neutra
li” — susilaikė nuo balsavi
mo Kipro klausimu, susilai-laimcti laiko ir išvengti to , . .

reikalo svarstymo Nato konto- ke Naujosios Gvinėjos klaust- 
mu. Tuo neutralumu nelaimė
jo nei vienos nei priešingos 
pusės simpatijų, nes nepasi-

rencijoje.

Amerikos korespodentus varo
lauk

• Kai apsaugos departa 
mentas davė įsakymą garnio 
ti

• 27,
lui pinigų.

• Armija galėjo paleisti 
raketą anksčiau, bet leidimą 
iš Pentagono gavo tik pasku
tinį mėn.

• Gen. Medaris rekomen
davęs vyriausybei 1956 paga
minti raketą 220,000 svarų

’ ■— tokią, kokia iškėlė pirmą 
sovietų sputniką. Atsakymo 
į tai nebuvo. Ir Jupiterio ga
myba buvo Pentagono dcl- 
stama.

Amerikos N. Y. H. Tribūne 
korespondentą Morris Syrija

Audra *usrtvc>ikė 
pri«i Ho’aday

išvarė, įsakydama išsikraus
tyti petpusę valandos.
Newsweek korespondentą iš

varė Jugoslavija. Jis buvo 
apkaltintas davęs kitiem Dij- 
las knygą “Naujoji klasė”, 
kurtos autorius, buvęs Tito H. 4 Holaday.

Jis kaltinamas delsimu, o

Senato komisijoje po ligšio- Lgį 
linių apklausinėjimų apie ra
ketų padėtį kilo aštrus reika
lavimas. kad būtų atleistas ra- - 
ketų direktorius apsaugos de-

padėjėjas, dabar .pasodintas
9 metam į kalėjimą. Šitokių Pneš P* Vanguard nepasise- 
“laisvių’” valstybei Amerika kimą išdidžiai pūtė ^miglas, 
jau davė beveik 2 milijardų esą Amerika gali paleisti sa

telitą. kad tik panorės.dol. paramos.

• Taxa$ gubernatorius pasi
rašė Įstatymą, kuriuo gali bū
ti uždaromos mokyklos, jei 
bus pavartota karinė jėga m;- 
šriam mokymui Įvesti. Pirmąjį 
toki įstatymą priėmė Florida 
spalyje.

mas parlamente. Adenaueris tiko. Nesutiko, kad iš jų.že- Tačiau J. Alsop • (NYHT) 
taip pat įspėjo, kad Vokieti- mės būt4 atimtos ir atiduo- pastebi, kad ir arabai ir. fc- 
ja bus priešinga bet kokiam 
norui Nato konferencijoje de
monstruoti karinę jėgą ir Izraelis pasiėmė daugiau, nei 
tuo provokuoti Sovietus.

Vokietijos laikymasis 
čiai dėmesio susilaukia, 
kietija uoliausiai lig šiol 
Amerikos politiką, bet 
pamatė, jog Amerika veiksmų 
nesiima, jog Amerikoj svars
tomas Vokietijos neutraliza
vimas — Vokietija ima varyti 
savo politiką. z

tos žydam. Jie kariavo ir pra- raelis žino, jog , grąžintinas 
laimėjo. Paliaubas sudarant, i sienas bus pradžia galo

- ? - - ’ j i Izraeliui. Į tas naujai priši- 
jam buvo skyrusios Jungt. jungtas sritis Izraelis prisigai- 

beno naujų kolonistų. Teme
tu tada iškelti juos, kaip dS-

Tautos. Izraelis išvarė 900, 
000 arabų, kurios JT lig šiol 
tebešelpia, o Egiptas jų nepri
ima. kad palaikytų neįkur
dintus žmones — židinį viso
kiam neramumam.

Arabai reikalauja ne Izrae
lio panaikinimo, bet tik 1947. 
Taktiškai atsistoja patogioje 
pozicijoje, nes pasirodo, kad 
jie nieko kito nereikalauja, 
kaip tik atstatyti tai ką bu
vo nutartosios JT ir sulaužęs 
Izraelis. Taigi arabai stoja 
už sulaužytos teisės atstaty
mą.

Nato nariai turi atsižvelgti • Am*rik*s gyventojų su- 
• Amerika ir Anglija jau j arabų reikalavimus gal ne rašyme, kuris bus 1960. nų-

prieš konferenciją susitarusios tiek dėl to, kad jie reikalau- tarta neklausti, kokios kas re-
atmesti Sovietų siūlomą “bea- ja atstatyti Jungtinių Tautų ligijos.
tome zoną”, nors jyno, kad 
konferencijoje bus jos šalinin-

ypa-
Vo- 

rėmė 
kada

• Maskvos spauda smarkiai 
kritikuoja Nato konferencijos 
programą ir kalba jau apie į- 
vykusią Nato krizę — pasi
reiškusius nesutarimus.

GEN. ■KWIN B. MEDARIS 
liudijo v na t n komHijnjr npw- 
raketas.

Sptilnikas apie 
menulį

Maskvos spaudoje svarsto
ma kelionė apie mėnulį. Esą 
dabar jau padidintas raketos

• Sovietų pavojus didelis greitis 18.000 mylių iki 25, 
«... ga|j iengvaj išsiverž

ti iš žemės traukos, 
projektas numato, kad rake
ta galėtų nuskristi 259.875

ir jie sunkiai pavejami. Siū-
- lė programą dešimtai metų 

su žmogum, keliaujančiu ra
keta erdvėse^, , v<» įįuivvų »uo<v»<.>

• Braun mano, kad Sovie- mylias, (nuo žemės iki mė
tų naujasis žygis erdvėse bus 
kelionė į mėnulį. Jų dabarti
nės i akėtos gali pasiųsti į 
mėnulį 200-300 svarų sateli
tą. f klausimą, ar Sovietai 
gali atsiųsti vandenilio bom
bą į Washingtoną. Braun Neišspręstas betgi dar sugrį- 
atsakė — taip. žimo būdas.

nulio 216.420-247,667). Savo 
trej "‘ktorijos viršūnę raketa 
pasiektų per 5 dienas, ir per 
kitas 5 dienas apsukus mėnu
lį, atstu nuo jo per 19,000 my
lių, galėtų sugrįžti žemėn.

bar iškelti yra tie 900,000 ara
bų. Už tat suprantamas yra 
Meier Įspėjimas: noras gra
žinti 1947 sienas reikštų ne
paisymą. kad per tuos de
šimtį metų daug kas įvyko, 
ko negalima atsukti atgal?

• G. Kennan pasisakė per 
Londono radiją vėl prieš Na
to ginkluotos pajėgos stipru 
noną Tai neveda prie susakai 
bėjimo su Sovietais.

New Y’orko streikas sušvelnėjo
Kew York* traukiniu strei- streikas nėra teisėtas, ir dar

kąs dar tebetęsiamas.
trys ketvirtadaliai traukinių 
veikia. Maš'nistų susirinkimas 
gruodžio 14 nutarė savo reika
lavimus palaikyti ir toliau

nors bininkai turi grįžti į darba.

streikuoti. Juos palaužti mėgi-

Majoras tfagneris skelbė ke
lis pareiškimus. šeštadieno 
pareiškime priminė ir strei
ko pagrindą —

kad mašinfetoi nenori būti

Mimikų unijos, • jh nori pa

na susisiekimo valdyba, ku
rioje yra vienas miesto majo
ro atstovas, vienas guberna
toriaus ir jų dviejų pasirink- 
tas trečiasis j pirmininkus
Susksiek:mo valdyba buvo iš- T - .
siuntinėjus telegramas, kad Jei taip, tai ir kyla klausi 
negrįžo bus atleisti iš darbo maš, ar miestui yra taip labai 
ir pakeisti ^kitais, kurių turi- svarbu, kad mašinistam atsto- 
ma užtenkamai. Dabar praneš- vantų būtinai Transporto _unė 
ta "laiškais, kad j!c bus atleisti, ja, o ne jie patys- užtai 
kai tik bus paruošti reikalingi milijonai miesto gyventojų 

__ . ypecialistai. kuriem kandidatų turi kentėti susisiekimo truk-
'v? didelis pasirinkimas. dymus ir dešimtis milijonų

fortui*, Amrrtt«»* ūmi Gubernatorius Harrimanaa dolerių nuostolių tori turėti
jo* <nmybw* .... .. . < j ......
UrUnMuv*. paskelbė tik trumpai, kad Nevv Vorko biznis?



DIENOS VEIDAI

vaka-

labai svarbiame poste

ko mums reikia, tai kambario, 
kur nakčia galėtume niekeno ne
kliudomi diskutuoti”.

pralenkia bet kurty profesijų 
solidarumą.

štabo 
feld-

MAŽIEJI VYKIAI

9AFE A9 AMERICA . . 
U. 9. SAVINGS BONOS

jis įstengė šį tą pranešti vie
nam kitam draugui apie tai. 
kaip jis pakliuvo į enkavedis
tų nagus.”

In tome woys it certainly makos a 
sense to look at your famiiy as a business.

Tą visą “balionų projektą” 
laikraštis vertina kaip'tam tikią 
Yilegraduantų kinką knis žai
džia pbbdninkus ir plėšihis”.

Waikefto pavaduotojas direk
torius yra už jį kiek jaunesnis 
John Kirk, Čatambijos universi
teto prtzidento sūnus. Jis buvo 
pasamdytas 1956 rugsėjo naen. 
už 5,500 metam, bet dabar jis 
gauna jau 10,500. Jis demon
struoja — sako laikraštis, — 
kaip greitai modernus jaunuo
lis gah iškilti į žmones.

O balionėlių programos lik
vidavimas esąs vis dar netoaigt-

Laikraščio įvykių aprašymą 
sustabdom. Kas apie juos tenka 
galvoti? '

New York Mirror aprašė Free 
Europe nesimpatingus reiški
nius. Vargiai galima būtu many
ti. kad rašė neteisybę. Neteisin
gai paliestieji asmens galėtų 
skaudžiai laikraštį prikirpti. Be
riktų tada gaivėti apie laikraš
čio iškeltus faktus kaip apie nau
jus ženklus, kiek didi idėja gali 
būti kompromituojama nevyku
sią žmonių.

Buvo neseniai graži UNRRA 
idėja — karo metu išvietintų 
žmonių šelpimas. Žmonijos isto
rijoje niekad tokis artimo meilės 
darbas nebuvo užsimotas vykdy
ti tokiu platumu. Bet Į UNRRA 
prilindo taip pat nenaudėlių. 
Vieniem jų rūpėjo pinigas. Ki
tiem rūpėjo būti nuoširdžiais a-

ribose tautiniai komitetai ar pa
vergtos Europos tautos produk
tyviai ir intensyviai išnaudojo 
jom sudarytas sąlygas, kiek su
telkė savo tarpe dirbti sugeban
čias ir pasiryžusias jėgas, čia 
būtų jau atskiras klausimas, ku
ris jau neliestų tiesiogiai Free 
Europe veiklos.

Free Europe likimą dar liestų 
kitas klausimas: kuriais sumeti
mais imta garsiai kalbėti apie 
Free Europe nesveikatas? Ar tik 
dėl žurnalistinės sensacijos? Ar 
norint veikimą pataisyti? Kai 
prieš metus buvo imta garsiai 
kalbėti, apie Amerikos Balsą, tos 
kalbos baigėsi reformom; Ne
simpatingom reformom. Progra
mas nususino, kad Maskva ne- 
rustautų... Kalbos spaudoje apie

tentais Maskvai ir terorizuoti gaus neklaidinga autoritetingą 
tremtinius, kad jie grįžtų į So- valdžią .
vietų valdomus kraštus. Treti
milžiniškas lėšas norėjo pasukti 
dar kitokiem tikslam. Tokių bu
vo net pačioj UNRRA vadovybė-

dr. A. L. Graičiūno 
Vytautas, užbaigęs 
inžinieriaus mokslą.

Tačiau nors ir kaip buvo piki* 
naudojamas UNRRA vardais ir 
turtaų^jij^konrišmatuojamą 
patarnavimą žmonėm, kurie glo
bos buvo labai reikalingi.

Puiki buvo ir Laisvosios Euro
pos idėja — "kryžiaus karas už 
laisvę". Juo labiau ji buvo puiki, 
kad kovoti juž pavergtųjų dva
sios palaikymą, už kraštų išlais
vinimą ėmėsi laisvojo pasaulio 
žmonės savanorišku principu, pavergtųjų.politines jėgas, su- 
Nieko nuostabaus, jei ir čia prį- darė materialinę sąlygą Jom 
tapo žmonių, kuriem rūpėjo pi- reikštis ir kovoti dėl savo krašto 
nigas ar noras rodyti jauno žmo- laisvės. Kiek Laisvosios Europos

Nuotaikos prieš Paryžiaus 
konferenciją Europoje

NY Times korespondentas 
iš Paryžiaus vertina, kad Eu
ropos nuotaikas prieš Nato 
konferenciją esančios pesimis
tiškos. Tokios jos niekad ne
buvo prieš ankstesnius Nato 
susitikimus.

Ekonomistai pesimistai
Amerikos prekybos rūmų 

posėdyje gruodžio 14 dalyva
vę ekonomistai nukalbėjo pe
simistiškai apie 1958 ‘ūkinio 
gyvenimo ateitį. Buvo spėja
ma ti, kad gali pasitaisyti 
ūkinis gyvenimas antroje me
tų pusėje.

Bedarbių skaičius vasario 
mėnesį pašoks iki 4 mil. Lap
krity buvo 3 mil.

“Aš duosiu ženklą savo prie
šininkui, kad noriu derėtis dėl 
paliaubų ir derėsiuosu juo dėl 
taikos tol, kol pristatys naujos 
municijos.

Sovietinis gyvenimo stilius
Kai mūrininkas Piotr savo jau

nai žmonai Ninai pradėjo įpasa
koti, kad jis pats pasistatys 
mažą namuką,* kur-juodu galės 
gyventi, Nina atsakė: “Namu* 
kas? O kam jis mum? Aš gimiau 
poliklinikoje, užaugau pionierių 
namuose, mudu susipažinom 
komjaunimo stovykloje. Dabar 
dieną aš vistiek praleidžiu par
tijos biure, paskui sporto aikštė
je, o vakare yra apmokymas. Tai 
kam mum namukas? Daugiausia

Hans Speidel pirmame kare 
buvo leitenantas. Po karo 
Tuebingene mokėsi ir mokslus 
baigė daktaro laipsniu. Buvo 
siunčiamas Įvairiom misijom į 
Prancūziją. Paliko ten gerus 
atsiminimus. Karo metu Pran
cūzijai kapituliavus, Speidelis 
buvo paskirtas karinio štabo 
viršininku Prancūzijoje. Nepri
tarė SS ir nacių atstovo 
Abetz Paryžiuje represijom 
prieš prancūzus ir pralaimėjo 
— buvo, iškeltas į rytų fron
tą. Tik 1944 jis pakeliamas Į 
generolus ir vėl pasirodė

ELZBIETA II, Anglijos karalienė lanko Nigeriją. ’<

Nuo parašiuto į kalėjimą 
—Prancūzijoje parašiutininkas 
Coupe padarė naują pasaulinį 
rekordą, nušokdamas su parašiu
tu iš 7500 metrų aukščio. Bet 
tik nusileidęs buvo tuojau su
areštuotas, nes jis sulaužęs Įsta
tymą, kad šokti turėjęs tik su 
deguonies kauke.

Širdies ligom vyru miršta 
86% daugiau nei moterų, to
liau vėžiu 20% daugiau, nuo 
nelaimių 150% daugiau.

metų. Prieš 4© metų jūsų laibų 
patrankos iš Leningrado vos vos 
galėjo pasiekti JCronštatą, p da
bar mūsų raketos gali nunešti 
bombas į visą pasaulį”.

“Tai teisybė, tokia pažanga. 
Kai seniau mūsų kunigaikščiai 
nusigerdavo, tai visas miestas 
šnibždėdavo, ką jie pasigėrę nu
šnekėdavo. Dabar visi tai girdi 
per radiją”.

Sovietinio karinio apmokymo 
pamokoje

“Ką tu darysi, jei visa gurguo
lė bus atkirsta ir tu būsi išbaigęs

prieš
Tik su- Speidelio paskyrimu 
Roinmelio štabas Prancūzijoje 
virto sąmokslo centru. Tačiau 

pasakė: Rommelis ne taip galvojo kaip
yra ‘'generoty intomaciona- Beckas ir Goerdeicris. Pasta

lei, kurty mvo solidarumu rieji siūlė atentatą:

Kur merginos turi didelį pasi
sekimą? '

Autralijoje didėja viengun
gių skaičiai. Ir dėl to, kad imi
gruoja į Australiją daugiau vyrų 
— penkiolikamečių vaikinų šim
tinei tenka tik 5 merginos. Di
dėja viengungių vyrų skaičius 
ir dėl to_Rad daugiau gimsta 
berniukų nei mergaičių.

Free Europe sutapo su Free Eu
rope kreditų apkarpymu, žmo
nių sumągmimu.

Jei tai daroma tiktai taupumo 
sumetimais — ką bedarysi. Tau
pyti reikia. Toki laikai. Teks tik 
stebėti, ar taupymas bus vykdo* 
ųias viršininkę ar valdinių są
skaita.

Teks stebėti taip pat, ar pati 
veikla bus varoma bent kaip lig 
šiol ar ji bus blukinama Ameri
kos Balso pavyzdžiu.

Tačiau nors artima ateitis at
neštų. ir kokias nesimpatingas 
reformas, niekas nenužudys sykį 
iškilusios gražios idėjos.-— lais
vojo pasaulio laisvos paramos 
kovojantiem pavergtiem kraš
tam. Ji žadins dėkingumą tiem, 
kurie- dalyvavo savo--parama. .visus šaudmenis ir maistą?” 
Žadins ir tikėjimą tarptautiniu 
solidarumu kovoje dėl laisvės.

e Demokratę kandidatas i 
prezidentus 1960 rinkimuose 
populiariausias yra šen. Ken- 

’nėdy, iš Mass. Toliau eina gu
bernatorius Meyner, šen. Sy- 
mington ir tik ketvirtoje eilė
je A Stevensonas. Toki davi
niai. apklausus 1000 delegatų, 
kurie buvo dalyvavę 1956 
konvencijoje. ,

Sandara gruodžio 61 praneša 
apie likimą Lietuvoje Vytauto 
Graičiūno. kurio tėvai yra 
Amerikoje ir stengėsi sūnų at
gauti.

“Vienas 
sūnus — 
Chicagoje 
išvyko į nepriklausomą Lietu
vą pagelbėti jai įkurti savo 
pramonę...

“Sovietam užgrobus Lietu
vą. inž. Vytautas Graičiūnas 
buvo nustumtas į eilinio tech
niko kategoriją, bet jam dar 
buvo leista dirbti. Tuo tarpu 
jo tėvas dr. A. L. Graičiūnas. 
norėdamas pagelbėti savo sū- 

_ _ nui, prisiplakė prie vietiniu
Tuo tarpu motėm skateus bolšcvifat rašydav0 , .vilnį. ir 

laikydavo jiem paskaitas. Už 
tokį ‘darbininkišką susiprati
mą’ Sovietų ambasada \Va- 
shingtone prisiuntė jam for
malų pakvietimą atvykti į am
basados rengiamas iškilmes.

“Bet kaip pasirodė, tėvo pa
stangos nuėjo niekais. Kokiais 
ten sumetimais inž. V. Grai
čiūnas buvo pasiųstas į Mask
vą. Vaikščiodamas to miesto 
gatvėmis, pamatė J. V. atsto
vybę, ant kurias plevėsavo 
amerikiečių vėliava. Neišken
tęs jis užsuko į ją. greičiau
siai pasisveikinti ir išgirsti 
vieną kitą anglišką sakini.

“Kai po keleto minučių jis 
apleido atstovybės rūmus, tai 
prie jo prišoko du enkavedis
tai, pagrobė už rankų ir nu
tempė į netoliese stovintį au
tomobili. Vėliau jis buvo atga
bentas j Lietuvą, ilgai kalėji
me tardomas ir. pagaliau, nu
kankintas. Būdamas kalėjime.

Your Family, Ine 
have an

Bolševikinio jubiliejaus ženkle
Fatap partfaMlv .. 

‘Matai tėve, kalius stebuklus
APIE LAISVĄJĄ EUROPĄ (2) * rrWBrM-iw

AR KALBAS APIE LAISVOSIOS EUROPOS NEGEROVES 

REIKIA SUPRASTI KAIP NORĄ JAS PAŠALINTI AR KAIP 

NORĄ ORGANIZACIJĄ NUŽUDYTI?

(J35OXn.jR97.9MEG.FM)

Lapkričio 23 Maskvoje Chru
ščiovas kalbėjo Hearstui j r.: 
Nato eina su hitlerininkais — 
armijos vadu Europoje pasky
rė hitlerininką Speideli. Hear- 
stas atsakė: betgi Speidelis 
buvo kaip tik tarp liepos 20 
sąmokslininkų prieš Hitlerį...

Hitlerininku generolą Spei- 
delį laikė ir kai kurie Norve
gijos vyrai. Kai šiemet Speide
lis rengėsi atvykti Į Norvegi
ją Nato kariuomenės vizituo
ti, Norvegijos vyrai paruošė 
jam smėlio saujas ir jas palei
do į generolus. Išlipusius iš 
lėktuvo. Smėlis^ kliuvo Ameri
kos ir Anglijos generolam, o 
Speidelis, iš anksto nuuodęs 
visą reikalą, pasuko lėktuvą Į 
kitą aerodromą ir ten nusileido 
be jokio sutikimo. Bet tuo pa
čiu metu prancūzų generolas 
Bethouart atsiliepė palankiau
siais žodžiais apie Speideli, 
primindamas, kad panašios 
nuomonės apie jį buvęs ir

Vyrai ilgiau gyvena 
negu moterys

Amerikos sveikatos informa
cijos įstaigos pranešimu, mo
ters ilgiau gyvena už vyrus 
vidutiniškai 6 metus. Vyrų 
miršta daugiau kaip moterų. 
Pernai moterų mirė 668,000. 
o vyrų 896,000; taigi vyrų 
mirė 25% daugiau nei moterų.

Gal buvo dar ir kitokių trūku
mų. Mes, sakysim nejautėm, kad 
Laisvojoj Europoje būtų visos 
pavergtos taut. laikomos lygios. 
Kai kitos tautybės naudojosi ra
dijo transliacijom, lietuviam, lat
viam, estam jos nebuvo leidžia
mos. Net- ir Free Europe biu
letenyje pabaltiečiai jautėsi nu
stumiami su informacijom į 
užpakali.

Tačiau ir tokiom sąlygom 
Laisvosios Europos organizacija 
padarė didelį pasitarnavimą pa
vergtosiom tautom — ji sutelkė

RAUDO JAULfdTdSNt; . K 
TU5 SKAPAS IOTKV1CN?. ■ 
LIETUVI DIDŽIOJO NBDYORKO W 
N. J. IROM APYLINKĖJE KU 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO L1E- 
TUVIŠKANE ŽODYJE IR DAINOJE.

JB8ML .
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And now they’re better thon ever. Evey 
U. S. Scries E Savings Bond purchased slnce 
Februa.ry 1, 195J pays integest when heki 
to mąturity. lt matures cariier, too— in only S 
years and 11 months—and payš higher interest 
in the earlier years.

So this year look at your family's fina-.ces 
with a businessman's eye. And make it ya,.r 
New Year’s Resotution to start buildlng a tund 
for the future by buying SavingsBonds through 
the Payroll Savings Plan at work—or regiai.y 
where you bank.

yra didesnis nei vyrų: 5 mote
rim tenka 4 vyrai Tokiu bū
du moterų skaičius auga, o 
vyrų mažta; galima sakyti, 
kad vyrų miršta 50k daugiau 
nei moterų pagal jų skaičių.

Vyrų mirimo skaičių padidi
na labai visokios nelaimės. 
Tačiau jeigu jos ir būtų ne
skaitomos, vyrų mirimų skai
čius vistiek didesnis nei mote

mose:
H išreikalavo sau i 

viršininkus pagarsėjęs 
maršalas Rommelis,
i taip pat iš Wuertembergo, 
Speidelio kaimynas.

Speidelis nuo 1943’ metų 
galvojo kad Vokietija pralai- 

garsusis jau miręs maršalas mes. Taip galvojo ir Romme- 
de Lattrė de Tassigny. lis. Bet pastarasis nesirengė

Kai buvę priešininkai apie imtis sukilimo prieš Hitlerį. 
Speideli atsiliepė kuo palan
kiausiai. tai Anglijos proko
munistinis darbietis Bevanas

For instance, businosses sėt aside money 
cach year to ntcet their future needs. Your fa-v- 
i!y should. too. because you'll haye a-.’pt of 
future needs . . . college educations for the 
children ... a new house ... a retirenie.it f..nd.

You might call the money ycu’!! need fer 
these things a reserve for future eperating ex- 
penses. And you should start buiiding tbat 
reserve right now.

One of the best ways to do this is by reguiar 
’purchase of U. S. Savings Bonds. They’re a. 
sąfe. sure investment that’š backed by the 
strength of the greatest nation on earth.

po 12 motę karui pasibai
gus, gcnorolas dr. Ham Spai- 
dol yra pirma*** vokiatis, ku
rty vadovauji vtyai Nato sau
sumos armijai Europoje.

Šioj vietoj galima sustoti
prie jo ir kitų generolų ano mmelį. 9 korinė jėga, sujungta
dalyvavimo sąmoksle prieš Hitleris pakeitė jį feldmar- w poHtto* — idoologino gali 
Hitlerį Kluge. Sąmokslininkam sudaryti užtvenkę priei smie*

A Kluge buvo nepatikima figų- ffoį potvynį.

ra kaip ir daugumas generolų. 
Kluge nenorėjo nagų kišti, 
kol pavojus, bet mielai prisi- 
dėsiąs. kai jau visas reikalas 
bus atliktas. Kai atentatas 
prieš Hitlerį liepos 20 buvo 
įvykdytas, generolai Speidel s 
ir Stuelpnagel nuvyko pas 
Kluge, kad jis duotų įsakymą 
kariuomenei suimti SS ir ges
tapo vadovybę Paryžiuje. Bet 
Kluge pasistengė surengti pir
ma iškilmingus pietus, kad 
dar laimėtų laiko ir jam ne
reiktų apsispręsti. Bet tas at
sargumas Klugės neišgelbėjo: 
kai pasirodė, kad Hitleris išli
ko gyvas, jam buvo leista pa
sirinkti: arba nusižudyti pa
čiam, arba jis bus pakartas. 
Jis nusinuodijo.

Ratas riedėjo toliau. Rom
melis buvo priverstas taip pat 
nusižudyti. Speidelis buvo su
imtas rugsėjo mėn. ir išgaben
tas į Berlyno rūsis. Bet jis 
taip sukosi tardomas, kad va
dinamas “garbes teismas' 
spalio 4 nieko negalėjo įrody
ti ir išteisino. Tačiau Keitelis 
pareiškė, kad Hitlerio įsitikini-, 
mu Speidelis vis tiek yra kal
tas ir turi būti atiduotas “liau
dies teismui”. Tada jis buvo 
įkištas į specialų kalėjimą vo
kiečių ir užsieniečių genero- 

Rommelis galvojo, kad rai- lams. iš pradžių Rytprūsiuose.
kia su vakariačiais susitarti, o paskui netoli savo tėviškės

Taigi Spcideks virto dienos Hitlerį suimti ir atiduoti teis- Sigmaringen pilyje. Ten jį ir
kalbų objektu. Jos dar aktua- mujt o $n vakariečių pagalba rado užėjusi prancūzų kariuo-
lesnės dabar Nato konfercnci- fo|jau tęsti karą prieš sovie- mc*nė.
jos metu. Skirtingos kalinis <- ■
apie asiheni. kuris dabar yra „ 4 „ .. j . j kBet dar nespėjo Rommelis Speidells. dabar Nato anm- 

slaptai: pasiūlyti vakariečiam jos vadas, samprotauja:
.savo plano, kai Eiscnlrovverio • Europos gynimas be ame- 
vadovaujama kariuomenė bir- rZkiečių kariuomenės yra ne- 
želio vidury pradėjo invazijai įmanomas. Prieš sovietus ne- 
Europą, ir po mėnesio lėktų- užtenka jau tautinės jėgos, tu- 
vo bomba sunkiai sužeidė Ro- tarptautinė.

retirenie.it
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“Jie tebevagia
Amerikos Darbo Federaci

jai (AFL) prieš, dvejus metus 
susijungus su CIO, susidarė 
15 milijonų darbininkų sąjun
ga, kurios antrasis kongresas 
po susijungimo įvyko praėju
sią savaitę Atlantic City, N. J. 
Vienybė, kurios sulaukta po 
20 metų, neilgai tesidžiaugta. 
Praėjusios savaitės kongrese 
reikėjo išskirti trys unijos su 
pusantro milijono narių: paša- 

. linta transporto (teamsterių) 
. _ kepėjų ir skalbėjų unijos už 

tai, kad jose “unijų pinigai 
tebevagiami”. Taip pareiškė 
Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas George Meany.

Stipriausiai buvo puolama 
transporto unija, kad ji neap
sivalo nuo “lupikų” ir “vagių”. 
Turėta galvoje buvęs trans
porto unijos pirmininkas D. 
Beckas ir naujai išrinktas Ja
mes R. Hoffa. Nei vienas nei 
antras į kongresą neatvyko 
savęs ginti, nes tuo metu tu
rėjo gintis teismuose. Juos 
abu rado kaltus ir Senato ko
misija. Transporto unijos rei
kalus gynė Einar Mohn, pirmi
ninkavo pavaduotojas, kuris 
Senato komisijai prikišo, kad 
jos tardymas “nebuvęs .objek
tyvus ir laisvas”. Tačiau -daroo 
kongresas į tai neatsižvelgė. 
Už pašalinimą balsavo atsto
vai unijų, kurios sudaro de
šimtį su puse milijono narių; 
prieš balsavo du su viršum mi
lijono. Transporto unijos dele
gatai dar prieš balsavimo re
zultatų paskelbimą pasitraukė 
iš sales.

Uniįy valymo klausimas nė
ra toks lengvas, kad jį būtų 
galima išspręsti tiktai vienos 
ar kitos unijos pašalinimu. 
Darbo Federacija dėl to neten
ka žymių pajamų, — trans
porto unija mokėjo apie 800,-

KAREIVIO SHUNO
Mine Yamanaka

2
— Motute, tu neturi verkti!
Shun priėjo prie jos arčiau ir 

tarė jai:
— Motute, mes visi grįšime 

kaip nugalėtojai. Dar visiškai 
nėra tikra, kad mes turėsime ka
riauti Mandžiūrijoje. Aš tau ga
lėsiu daug ką papasakoti, tiesa, 

* motute?
Motina pakėlė savo žilą gal

vą ir rimtai pažiūrėjo į Shuno 
veidą. Ji kalbėjo:

— Shun!
— Taip?
— Tu nori vėl sugrįžti?
— Aišku, aš noriu, kaip nu

galėtojas, sugrįžti. Ir. ordiną...
Shun visuomet buvo atviras 

savo motinai ir sakė tai, ką gal
vojo. Bet griežtas motinos žvil- 
snis jam stačiai užėmė žadą. '

—Bet apie tai galvoja kiek
vienas, ne tik aš ... Garbė ir 
pasižymėjimo ženklai.

Raukšlėtas motinos veidas 
griežtai susiraukė. Jį v

— Užteks, eik užteks!’"
— Bet, motut, dar visiškai ne 

laikas eiti. Aš esu laisvas iki va
karo.

Published Seml-Weekly except hoU- 
day vveeks, when Issued weekiy
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John Lewis su ang- 
ir sudarė CIO pra-

unijų pinigus
000 dol. nario mokesčio, — o 
antra, pašalintoji unija gali 
savarankiškai veikti toliau ir 
organizuoti naują sąjungą. Į- 
statymai to nedraudžia. Prieš 
20 metų tame pat Atlantic Ci
ty atskilo 
liakasiais 
džią. Tas skilimas užlygintas 
tik dabar. Ar pašalinus trans
porto uniją, neįvyks naujas 
skilimas, parodys tolimesnės 
dienos. Tuo tarpu reikia laiky
ti geru dalyku, kad Darbo Fe
deracija, tariant G. Meany žo
džiais, “nesutiko bendrauti su 
piktu”. Pašalinimas turi mo
ralinės reikšmės. Jis rodo, kad 
didelės darbininkų masės 
smerkia unijų vadų nesąžinin
gumą. lupikavimą, unijos fon
dų eikvojimą ir kitus nusikal
timus. Bet kas visam tam su
daro sąlygas?

Darbo sekretorius James P. 
Mitchell, sveikindamas darbo 
kongresą, nurodė, kad vyriau
sybė yra susirūpinusi patvar
kyti unijose tris dalykus: pa
reikalauti metinių piniginių 
apyskaitų, liečiančių pensijų 
ir šalpos fondus, slaptų balsa
vimų renkant unijų vadovy
bes ir pranešimų, kiek demo
kratiškai unijos valdomos. 
Mat negerovės unijose atsi
randa iš to, kad jų fondai ne
kontroliuojami, o slapti rinki
mai nevisur išlaikomi. Darbo 
Federacijos pirm. G. Meany 
pritaria, kad fondų kontrolė 
būtų įvesta, tačiau nesutinka, 
kad įstatymas tvarkytų rinki
mus unijose. Esą nukentėsian- 
ti unijų laisvė. Bet toje lais
vėje kaip tik ir keroja pikto 
sėkla, nes ji duoda laisvę nu
sikaltėliam griebtis prievartos, 
kad būtų išrinkti, o išrinkus 
— savivaliauti.

GARBE
— Shun, man gaila, kad tu 

jau dabar kalbi apie grįžimą, kai 
tuo tarpu turi dar eiti į Madžiū- 
riją. Tu eisi dabar! Aš galiu ir be 
tavęs, be tokio sūnaus, krautuvę 
vesti! Aš galiu gerai viena gy
venti! Aš taip pat saugau pinig
us, kuriuos tu man iš pulko at
siuntei. Aš tau parodysiu.

Dėl šio motinos griežtumo 
Shun nebežinojo, ką daryti.

—Ne, motute, aš visiškai ne
noriu jų matyti.

— Vis dėlto aš tau turiu pa
rodyti, kad tu žinotum ..

Motina atsistojo, atidarė ma
žą juodą spintelę ir kažko ieško
jo joje. Ji grįžo su pašto taupo
mąja knygute ir su mažu parašų 
antspaudu rankose. Ji padėjo 
knygutę prieš Shun ant stalo.

—Atidaryk!
Shun apžiūrėjo ją ir pamatė, 

kad jojoje buvo įrašytas jo var
das. šiek tiek sumišęs, atidarė 
ją. Tik toje pusėje, kur įrašomi 
įnašai, buvo šis tas parašyta, o 
kitoje pusėjo nieko nepažymėta. 
Shun. tarnaudamas kariuomenė
je. siuntinėjo motinai savo mėn
esinę algą 11 jenų neišleisdam
as pats nė vieno seno —toks

Prancūzijos augintinę ėmėsi globoti Sovietų Sąjunga
Syrija praėjusią savaitę pasi

rašė sutarti su Sovietų Sąjunga,
kuri įsipareigojo suteikti 300 
milijonų dolerių ilgalaikę pasko
lą-“nekariniam reikalam”. Taip 
pareikšta Maskvoje, kur Syrijos 
delegacijai vadovavo karo mini
steris Khaled ei ■ Azem. Jei pa
reiškimu tiesa pridengta, tai ka
ro ministerio dalyvavimu melas 
atidengtas. Tuo būdu norėta pa
brėžti vakariečiam: ką gi mums 
padarysite, kai viena sakome, o 
kita darome ?Iš tikrųjų, ką gi 
vakariečiai gali padaryti, kad Sy
rija nebūtų bolševikinama ir 
ginkluojama, jei rugpjūčio pra
džioje nieko nedarė, kai pulk. 
Afif ei—Bisri įvykdė prokomu
nistinį perversmą. Tada buvo 
laikas. O dabar? Dabar duodama 
dar 300 milijonų dolerių nau
jiem ginklam įsigabenti.

DAUGIAU GINKLŲ NEGU 
REIKIA

Sovietai pradėjo Syrijon-brau
tis prieš kokius trejetą metų. 
Prieš tai su komunistine propa
ganda mažai kas galėjo pasiro
dyti. Khaled Bagdache, kompar
tijos sekretorius, buvo gaudo
mas ir persekiojamas. Tik 1954 
praėjo parlamentan dar su vie
nu komunistu. Šiandien Khaled 
Bagdache yra vienas iš popu
liariausių vadų tarp darbininkų, 
mažažemių, skurdeivų ir... stu
dentų. Jisai yra taip pat ryšin
inkas tarp sovietų atstovybės 
Damaske ir komunistinio judė
jimo krašte. Tačiau ir šiuo metu 
iš nepilnų 4 milijonų gyventojų 
komunistų partijos narių teskai- 
toma apie 10,000. Bet ne jais 
bolševikai remiasi.

Savo pozicijas rusai sustipri
no,* pradėję Syrijai teikti gin
klus. Pirmosios didesnės siuntos 
atėjo 1955. Dar daugiau ginklų 
privežta 1956 ryšium su Suezo 
kanalo konfliktu.

ŠierJet padaryti pagerinimai 
uostuose sustoti kariniam lai
vam ir įrengti aerodramai nusi
leisti lėktuvam. Bolševikai juos 
gali pasiekti iš Kaukazo srities 
greičiau negu per pora valandų. 
Syrija dabar turi daugiau ginklų 
negu jai reikėtų.

RAUDONIEJI KARININKAI
Kariuomenės Syrija turi ne

daug. bet kariuomenė dabar sa
vo rankose turi valstybę. O ka
riuomenėje 70 procentų kari- 
nininkų save laiko “socialistais” 
ir didelių žemvaldžių bei turčių 
priešais. Jie dedasi su vadinam
uoju “liaudies frontu”, kurį val- 

jis buvo taupus. Visi pinigai 
buvo įrašyti šioje knygutėje. 
Shun visiškai nieko apie tai ne
žinojo.

— Motute, ar tu iš tikrųjų iš 
jų nieko nesunaudojai?

— Pasiimk ir eik!
—Ką?

— Paštas atdaras tik iki ket
virtos valandos, o pinigai pri
klauso tau. Liepk išmokėti viską 
ir pasimk su savim į Madžiūriją.

— Ne, motute, man jų ne
reikia. Pinigus aš siunčiau tau. 
Mandžiūrijoj aš gausiu didesnę 
algą... man nieko nereikia.

Shun padėjo taupomąją kny
gutę ir antspaudą ant priejuos
tės; pasiūtos iš medžiagos gaba
lų.

Bet motina pakratė galvą ir 
nesileido įkalbama:

—Pasiimk, aš prašau tave. 
Aš tau dar turiu šį tą pasakyti. 
Tu neturi sugrįžti ligonis. Ligo
niu iš fronto sugrįšti kareiviui 
yra didelė gėda. Neužmiršk to.

Tuos-žodžius tariant, nurie
dėjo pora ašarų per jos raukšlė
tą veidą. Tada ji padavė taupo
mąją knygelę Shun ir tarė/

— Pasiimk. Aš išsiversiu be 
tavo pagalbos. ,

Abiem rankom pakėlė ji nebe
švarią priejuostę prie veido, no
rėdama skubiai nusišluostyti a- 
šaras.

Pabaigęs ligonių vizitaciją, 
sanitarijos kapitonas Tomi pa
rašė laišką:

“Didžiai gerbamoji panele

Syrijos karininkai veda kraštą į komunizmą

KHALED EL - AZEM, Syrijos karo ministeris (kairėje) nusilenkęs dėkoja bolševikui A. Gromyko už 
paskolą.

džion pastatė pulk. Afif ei— 
Bisri pasidaręs generalinio šta
bo viršininku. Kitas įtakingas 
mid Serraj, kurio rankose yra 
karininkas yra pulk. Abdal Ha- 
mid Serraj, kurio rankuose yra 
žvalgyba ir slaptoji policija. Tre
čias yra pats. karo ministeris 
Khaled ei—Azem, buvęs anks
čiau ministeriu pirmininku. Ka
ro ministerio pareigos dabar yra 
svarbesnės net už premjero ar 
prizidento. Taigi, ginklai reika
lingi. kad kas nesiimtų pervers
mo prieš dabartinę prokomunis
tinę vyriausybę, kol bolševikai 
pasieks galutinį savo tikslą. Ta
da apginkluoti karininkai bus at
likę savo darbą ir galės keliau
ti “Į svečius” pas Žukovą... Kaip 
bolševikai to siekia?
“VIENUOLIAI' 'iš SOVIETŲ SĄ

JUNGOS
Bolševikai neina Syrijon su 

savo marksistine ideologija. Jie 
nerastų pritarimo. Didžioje Sy
rijos masėje neturima jokios n. 
nuovokas, kas yra* bolševizmas.

Žmonėm kalama galvon tik 
tai., kad" dėde Chruščiovas” yra 
labai geras, kad jis vienas tiesia 
Syrijai pagalbos ranką, kad Ru
sijoje gyvenimas esąs lengvas, 
malonus ir smagus, o žmonės 
draugiški ir nuoširdūs. Tai aiš
kinama gausia spauda, iliustruo
tais žurnalais prancūzų ir arabų 
kalbomis, kino filmomis, radijo 
žiniomis iš Maskvos. Tai propa
gandai sovietai Damaske turi ke
lių šimtų asmenų atstovybę. 
“Tasso” biurą, papirkinėja Syri
jos žurnalistus ir redaktorius: 
daug jų iš tų “pašalpų’ gražiai 
prasigyvenę. Talkon dar ateina 
sovietų ekspertai, technikai, pre
kybininkai.

Bolševikų propaganda taip 
pats riekia vargingą ir nualusią 
minią, kuriom sovietinis gyveni

Oka,
nuolankiai dėkoju Jums už do

vanas, kurias atsiuntėte mūsų 
sužestiems kareiviams. Aš esu 
sanitarijos kapitonas pulko li
goninėje ir Jūsų adresą radau 
vizitinėje, kuri buvo pridėta prie 
siuntinio. Jūsų maloni dovana 
atsitiktinai pateko vienam su
sirgusiam kareiviui. Kadangi do
vanas Jūs skyrėte sužeistam, jis 
griežtai atsisakė jas primti. Sa
vaime suprantama, kad fronte 
susirgęs kareivis taip pat auko
josi savo tėvynei ir tarnavo savo 
tautai, kaip ir sužeistasis. Karei
vis, apie kurį dabar kalbame, 
yra kilęs iš kaimo, kuriame Jūs 
gyvenate. Jis yra pėstininkas ir 
vadinasi Shun Shirai. Kaip gir
dėti, namie jis turi motina, kuri 
visiškai viena gyvena. Aš būčiau 
Tamstai labai dėkingas, jeigu 
laišku jį paprašytum tą malonią 
auką, kaip visiškai užtarnautą 
dovaną, priimti.

Dėkoju iš anksto už Jūsų var
gą-

Vienas sanitarijos kapiton
as Mukdeno įgulos ligoninės.” 

★.
— Ką aš turiu daryti?
Išsigandusi nubėgo panelė 

Sumi į tėvo darbo kambarį.
Tėvas atsisuko ir tarė:

—Kas atsitiko? Kodėl tokia 
susijaudinusi, panele?

Kai pamatė išsigandusį savo 
dukters veidą, jis pats pasidarė 
neramus. »

— Kąjji tu padarei?
— Ąš gavau ši laišką ir ne- 

mas vaizduojamas, kaip arabų 
pasakoje .Daug šalininkų bolše
vikai turi tarp kurdų, šiaurinio 
pasienio kalnų gyventojų, kurių 
yra dar Irake, Turkijoje ir pa
čioje SovietųSąjungoje. Iš Kau
kazo ateina propagandinė litera
tūra ir agentai. Jie veikia ir tarp 
armėnų, kurie yra suskilę Į dvi 
religines grupes: viena savo 
dvasinę vyresnybę turi Turkijo
je. o kita —Erivane (Sovietų 
Sąjungoje). Iš Erivano valdomi 
ir kai kurie armėnų vienuolynai. 
Provoslavų vienuolynai priklau
so Maskvos metropolitui. Prieš 
metus laiko tuose vienulynuose 
atsirado “vienuolių” su išpūsta 
kišene. Tai apgavo net amerikie
tį žurnalistą C. L. Sulzbergerį, 
kuris “N. Y. Times’ parašė, kad 
sovietai tikėjimo nepersekioja, 
ką rodanti jų elgsena arabų kraš 
tuose.
SLIEKAS ANT KABLIUKO

Taktika bolševikų reikalauja 
ant meškerės kabliuko užkabyti 
jauką, kad žuvis čiuptų. Dėl to 
pradžioje nieko neliečia, kas ko
munizmui galėtų pakenkti; tai
gi. ir religijos, kuri iš tradicijos 
Syrijoje yra stipri.

Arabai kartais irgi žūklauja ir 
turi patarlę: ‘'Negali tuo pačiu 
metu ryti slieko ir spiaudyti 
meškerės kabliuką’’. Bet taip da
ro ministeris Khaled ei—Azem. 
kuris bolševikam linkčioja ligi 
žemės, ima iš jų dovanas gink
lais bei pinigais, o apsisukęs kal
ba. kad komunizmas jam pačiam 
nusuktų sprandą. Bet labiau ti
kima tam jo pareiškimui, kuri 
padarė italų laikraščio “Stampa" 
korespondentui. Šis paklausė:

— Ar Sovietų Sąjungos para
ma su savo ekspertais per metus 
laiko nepavers Syrijos bolševi
kine valstybe?

— Tai nebūtų prasta nei Sy- 

žinau. ką turiu daryti.
—Parodyk!

Tėvas paėmė laišką ir perskai
tė .
t —Vienas pėstininkas iš mūsų 
kaimo? Shun Shirai? Gerai, rytoj 
po darbo aš paskambinsiu tele
fonu ir atsakysiu ši laišką, kad 
ligonis dovaną priimti gali. 0 
dabar nustok verkusi.

—Tėveli, ar tu nemanai, kad 
tas sanitarijos kapitonas ant ma
nęs užpyko?
1 — Jeigu jis pyksta, tai jis kly
kta. Dėl to tu neturi nusiminti.

i Tėvas sudėjo rankas ir tarė:
—Labai gaila, kad sergantieji 

nėra lygiai vertinami, kaip su
žeistieji. Ęaip girdėjau, yra dau
giau ligonių, kaip sužeistų. Pa
kviesk.motiną, Sumi.

Motina, verkiančios dukters 
pakviesta, stovėjo prieš vyro sta
lą ir klausė nustebusi:

— Kuo nusikalto Sumi?
— Nieko. Skaityk ši laišką. 

Sunkus reikalas.
Tėvas perdavė motinai laišką 

iš fronto ir pridūrė:
— Kaip ten yra jūsų moterų 

sąjungoje? Ar jūs kartais ne per
daug paviršutiniškai žiūrite į su
sirgusius kareivius ir jų arti
muosius, gal būt, lygindamos su 
sužeistasiais, juos pamirštate?

Dešinę Shun Shirai koją, vi
siškai nušalusią, reikėjo nu
pjauti iki krumplio. Nuo kairės 
nuėmė tris pirštus.

Kai žaizdos po operacijos su

rijai, nei visam pasauliui, —at
sakė. Tik paskui savo pareikimą 
paneigė, pastebėjęs, kad ir jam 
bolševizmas grasus. Tuo taip 
pat galima patikėti.

SALIONINIS BOLŠEVIKAS
Khaled ei—Azem yra vienas 

iš Syrijos milijonierių. Jis gy
vena prabangiuose rūmuose, Da
maske. Tie jo rūmai blizga mar
muru ir mozaika, spindi auksi
niais pagražinimas, tryškta fon
tanais, tvaska veidrodžiais, nu
tiesti brangiais kilimais,

Tai visa labai tiktų “gerajam 
Chručiovui, jeigu jisai čia kada 
atklampotų. Khaled ei—Azem 
už tą berną ukrainietį yra žymiai 
šviesesnis. Jis yra “salioninis 
bolševikas”, mokslus ėjęs ele
gantiškame Paryžiuje ir iš ten 
žmoną paėmęs.

Proletariatas — jau paniekos žodis
Lietuviai sako, kad “ylos 

maiše nepaslėpsi”. Taip atsiti
ko ir su komunistine kadaro 
vyriausybe, kuri pasirūpino 
išleisti dokumentinę knygą a- 
pie sukilimą Vengrijoje. Kny
ga pavadinta “Kontrarevoliuci- 
nės jėgos spalio mėnesio Įvy
kiuose”. Knygos tikslas įrody
ti, kad sukilimą ruošė ir jam 
vadovavo “buržuazinis reakci
nis elementas” — kun’gaikš- 
čiai, grafai, .seni, vengrų kari
ninkai ir hitlerininkai, o gink
lus teikę vokiečiai. Kaip tai į- 
rodoma ?------------------

Iš “kunigaikščių” sumini
mas tiktai vienas vokiečių ko
respondentas Loewensteinas. 
nes jis yra kilęs iš Loewen- 
steino princų giminės, bet da
bar paprastas žurnalistas. Jis

gijo ir Shun. lazdomis pasiram-*' 
sčiodamas, galėjo vaikščioti, jis$ 
vis tiek buvo tas pats tylusis ka- £ 
reivis. Po to. kai iš fronto sugrį-^ 
žo jis buvo ištaręs vos keletą žo-^< 
džių — juos galima buvo suskai-£ 
tyti. §

Vieną dieną jis buvo nusiųst-'* 
as i vyriausiojo štabo gydytojoj 
kabinėta ir gavo įsakymą grįžti^ 
į savo pulką Kumamote. Tylusis'* 
kareivis Shun Shirai tarė: 't$

— Ne, aš nenoriu grįžti į savo,* 
puiką. |

— Kaip? Tamsta nenori?*' 
Pėstininke Shirai, tai yra tarny-£ 
binis Įsakymas.

—Pone gydytojau, Shirai no-i* 
retų grįžti į frontą. '*

— Idiotas! $
Štabo gydytojas sąmoningai^ 

garsiai barė kareivį.
— Kad tavo kojos nušalo, pri-£ 

klausė nuo tavo kūno konstruk-^ 
cijos. Argi tu dėl to gėdinies?'^ 
Aš to visiškai nesuprantu. Pa-'j 
galiau įsakymas yra įsakymas. 
Tu turi tuojau grįžti į savo pul-** 
ką! Toks sugrįžimas yra garbin-'j 
gas, supratai? Tu gali su tokiu** 
pat pasididžiavimu sugrįžti. < 
kaip ir kiekvienas kitas, kuris 
atliko savo pareigą. *'

Nuo tos dienos pėstitininkas^ 
Shun Shirai vėl pasidarė n$by-$ 
lys. Jo ausyse skambėjo paskuti-^ 
nieji motinos žodžiai: negrįžk^ 
ligonis atgal, nes tai būtų dide-^ 
lė gėda kareiviui. X

(bus daugiau). *

KVIEČIASI MOKYTOJUS SU 
LAZDA

Turkija kitados valdė visą Vi
duržemio jūros pakraštį, kur da
bar yra Syrija ir Lebanonas. šios 
maujos valstybės sudarytos po 
pirmojo Didžiojo karo. Prancū
zai mandato teisėmis jas valdė 
tarp 1920 ir 1941 metų. Praėjus 
io karo metu Syrijai ir Lebanon- 
ui suteikta visiška nepriklauso
mybė. Prancūzų pajėgos pasi
traukė 1946 tačiau naujom val
stybėm dar teikė finansinę pa
ramą. Syrijos pramonėje yra in
vestuota apie 75 proc. prancū
zų kapitalo.

Dar reikšmingesnis buvo 
prancūzų idėjinis įnašas. Nuo 
pat šio amžiaus pradžiosios pran
cūzai stiprino savo kultūrinę 
įtaką Viduržemio jūros pakraš
čiuose. Iš Syrijos daug kas vyko 
Prancūzijon mokytis. Prancūzų 
globoje, Paryžiuje, išaugo’ir su
stiprėjo tautinis arabų susiprati
mas, atsirado patriotinė arabų 
sąjunga, nepriklausomybės sie
kimas. Nepriklausomai Syrijai 
duota konstitucija, atremta į 
prancūzų didžiosios revoliucijos 
šūksnius laisvės, lygybės ir bro
lybės. Syrijoje prancūzai įdaigi- 
no savos senas revoliucines idė
jas, kuriomis dabar atsiremia ko
munizmas, kai mokiniai keičia 
savo mokytojus. Syrijos “social
istinį darželį’ jau laisto nebe 
Paryžius, o Maskva. Kad bolše
vikinė sėkla labiau prigytų, duo
ti ir tie 300 milijonų dolerių pa
skolos. S.

juo-

kar- 
pri-

Vengrijoje buvo vokiečių laik
raščių atstovas. Toks įrody
mas, kad “kunigaikščiai suki
limą rengę”, yra didžiai 
kingas.

Iš “grafų” minimas tik 
dinolas Mindszenty. Jam 
kišama tokie kurstomi žodžiai: 
“Mes norime būti tauta, kuri 
savo teisėtoje valstybėje de
mokratiškai valdytųsi”. Esą tai 
būtų ir atsitikę, jei Sovietų 
kariuomenė nebūtų atėjusi tal
kon. Vadinasi, ji atėjo neleisti 
vengram dejnokra.tiškai_ val.dy- 
tis.

Iš senų vengrų karininkų ir 
hitlerininkų nė viena pavardė 
nesuminima. čia nerado net 
už ko užsikabinti, kaip už 
“kunigaikščio” ir “grafo”. Ži
noma gi. kad sukilimui vado
vavo buvę bolševikų karinin
kai ir komunistai: Pal Male- 
ter, mokęsis Maskvos karo 
akademijoje ir buvęs vengrų 
raudonosios armijos vadu, 
klastingai Žukovo suimtas. 
Taip pat'komunistai J. Dūdas 
ir Janos Szabo, nuteisti ir nu
žudyti.

Bet įdomiausias toje knygo
je yra liudijimas vieno radijo 
stoties tarnautojo. Jis liudija, 
kad 1956 spalio 23 radijo sių
stuvą apspitę studentai ir pro
letarai driskiai". Taip nieki
namai atsiliepta apie darbi
ninkus — proletarus, tuos, ku
riuos komunistai šaukė ir tebe
šaukia vienytis visuose kraš
tuose. “Proletaras” jau pasi
darė paniekos žodis.

Knygoje daug pasakojama 
apie sukilimo įvykius provin
cijoje, kas liudija, kad prieš 
komunistus ir rusus buvo su
kilusi visa tauta. Tik neužsi
menama apie kautynes Buda
pešto priemiesty Czerpel ir 
Dunapentele. Pastarasis buvo 
pramintas Stalino vardu “Szta- 
linvaros” ir laikomas grynu 
komunistiniu miestu vidurio 
Europoje. Abiejose vietose dar
bininkai ilgai kovėsi su rusų 
tankais. Kiečiausi epizodai 
praleisti, nes juose Čia nėra 
kaip įžiūrėti “buržuazimo re
akcinio elemento”.

(R. M.)



DARBININKAS

TYRUOLIS

Kan. M. Vaitkus Savo gyvenimą, ypač moks
lo dienas, garbusis rašytojas

O greitai, greitai žemė atsibus, 
Sugrįš nuo kryžiaus vyrai;
Nedegins sielą liepsnos. O dangus 
Ramus bus musę lyrai.

Ant saulės nauja diena pastatys 
Nuo kryžiaus grįžę vyrai 
Kad vėtros piktos ir šiaurys svetys 
Dainuot nedraustų lyrai...

O greitai, greitai žemė atsibus, 
Pagadins daigą žalia, —■ 
Iš miego, iš gilaus, prikels grabus, 
Nušluos nuo dulkių kelia!

Didysis Rytas — tas, kuris tekės, 
Visų, visų gaivinti, 
| širdį Tavo kūdikio įsės 
Šviesos ir laisvės mintį.

kam mielas dar kartą pažiūrė
ti iš laiko atstumas ir iš kito
kių gyvenimo aplinkybių. Vai
tkaus knygoj prisimenama tai, 
kas buvo prieš 50 metų Žemai
čių arba Kauno kunigų semi
narijoj. /

Apglėbsi dieną tu sparnais jausmų, 
Kaip gulbė nebylioji —
Nedegins liepsnos sielą — bus ramu,
Ramu, o mylimoji.. L X ___,

me sode; ^ kunjgu seminarija 
Kaune 1903—1906, atsimini
mai. Išleido Immaculata, Put- 
nam, Conn. 1957. 207 psl. Kai
na $3.00).

Mistiniame sode aprašomi 
daug* platesni dalykai, negu iš 
karto atrodytų. Toji knyga nė
ra vien siaura išpjova iš kau- 
no kunigų seminarijos 1903— 
1906 m., bet s liečia ir platesnį 
gyvenimą, kuris savo atšvais- 
tais siekia net mūsų dienas. 
Autorius savo knygoj aprašo 
visus svarbesnius to meto į- 

jvykius, kaip lietuvybės sam
brūzdį po 1904 (fietuvianr 
spaudą atgavus), rusų japonų 
karą 1904 — 5., duoda visą eilę 
mūsų žymiųjų žmonių paveiks

ima minimoji. Jose, žinoma, 
kalbama apie atskirus laiko
tarpius. Raštikio knyga — tai 
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo periodas, dėl to daug

Nuošaliame Rhode Island 
valstybės kampely, vadina
mam Peace Dale (Ramybės 
slėnyje), gyvena mūsų garbus 
kanauninkas ir poetas, rašy
tojas Mykolas Vaitkus. '“Nieko 
daugiau ir nenorėjau” kartą 
sako jis pats, “kaip šiam savo 
amžiui tos ramybės ir vienu- 
mos, kuri kad ir nelengva kar- 
tais, bet tikrai miela kūrybai” 
Tas nuošalumas nuo didžioje 
pasaulio vieškelio, nuo did
miesčio triukšmo, ir gyveni
mas* žavinčios gamtos aplinkoj 
rašytojui padėjo subrandinti 
ir išleisti nevieną sąvo kūrinį. 
Paskutinių kelių metų laiko
tarpy pasirodė net keli Myko 
lo Vaitkaus poezijos rinkiniai. 
O dabar sulaukėm ir visai dai
laus atsiminimų pluošto.

šiais metais išėjo net dvi 
svarios atsiminimų knygos: 
tai gen. St. Raštikio Kovose 
dėl Lietuvos II d., ir dabar

Užtenka tik žvilgterti į sky
relį, pavadintą “Žingsnis į an
truosius seminarijos metus,” 
kur dėl savo gabumo į trečią 
kursą perkeltas autorius susi
tinka su naujais draugais. Jų 
kai kurie gyvi, kaip, . sakysim, 
mūsų Lietuvos Banko “tūzai” 
J. Paknys (New Jersey) ir V. 
Jurgutis (Lietuvoj). Su Jurgu- 
čhi ilgesnį laiką autoriui teko 
vienam kambary gyventi, o 
apie Paknį taip rašo: “prisi- 
mehu dar vieną, būtent — 
Paknį Juozą, abiturientą, tokį 
kiek į kuprą susimetusį, išbly
škusį, akiniuotą, geltonplaukį,, 
susimąsčiusiom akim tylų 
jaunuolį, kur neilgai teišbuvo 
seminarijoj, baigė universitetą 
ir neprikįįwsoi^žj__^etwoj 
pasižymėjo kad ilgai sėk
mingai darbavos Lietuvos ban
ke kaip vienas is direktorių, o 
galop ir vyriausiuoju valdyto
ju” (p. 120). Kaip žinome,
Pakn>o ir Jurgučio parašai bu
vo ant Lietuvos banknotų — 
O apie Aleksandrą Stulginskį, 

_buvusį Lietuvos prezidentą, 
sako, kad 
kuklus, tylus, niekur nelendąs 
į priekį, geras klierikas, soli
džiai besimokąs, bet ypatingai 
neblizgąs”.

Ir taip pro akis skaitytojui 
praeina daugybe ryškesnių ir 
mažiau ryškių pavidalų, silue
tų. Su- orumu prisimenamas 
vysk. G. Girtautas, atsargiau 
vysk. M. Paliulionis, kurs, kaip 
žinom, lietuvybei kurį laiką 
buvo negatyvus, vėliau kiek 
atsileidęs, ypač .pagarbiai mi
nimas prel. Pr. Januševičius 
vysk. K. Paltarokas, “tas mie
lasis drakonas tokiems baugš- 
tiems, tas geraširdis griežtasis 
valdovas”. Gyvenimo linkmei 
lemiamos reikšmės turėjo vys
kupas J. Matulevičius. Kaip 
brangus idealistas prisimena
mas kun. V. Taškūnas, buvęs 
savo metu “Darbininko” re
daktorius, prieš daugiau kaip 
mėtos Lietuvoj miręs. Net Ka
rolis Račkauskas - Vatras, gy- 
venęs ir Brooklyne savo metu, 
“baltu, liesu, asketiniu dailiu 
veiduku, kuriame lyg kas la- 
piška slypi” (dabar likęs Lie
tuvoj).

Pagaliau ir paties autoriaus i (Eilėraštis gautas iš Lie tuvos* autorius nežinomas) 
intymesni sielos dalykai, jo

toks Buvo niurką^ didaus-kovos,4a “tamsioji šie- .
. f cio metais. 4r visa taivaizduo-los naktis” šiuose atsimimmuo- jana lengraį ir

se atsisp'ndi, lygiai kaip ir jo skaitoma kaip grožinės litera- 
poetinio kelio pradžia dar pa- tūros veikalas 
skutiniausiais pereito šimtine- (Mykolas Vaitkus, Mistinia-

KNYGA APIE KARO VADUS
Lietuviškų knygų lentyna 

trimtyje padaugėjo dar vienu 
leidiniu — Juozo Vaičeliūno pa
rašytu ir jo paties išleistu vei- 
kaliuku “Žymieji karo vadai’.

Pasakojama apie dešimtį tų 
militarinių įžymybių: ‘Aleksan
drą Didį, Hanibalą, Julių Cezarį, 
Ney, Džeigiskaną, Bernadotte, 
Napoleoną, Moltke, Hindenbur- 
gą ir Manerheimą. Pasakojimas 
lengyvas, bet ir paviršutiniškas, 
vardai, datos, kovos, armijų skai
čiai ir žuvusiųjų tokie pat' dideli 
skaičiai. Ir kam jie žuvo? Visų dijos ir nepaskaitysi, ką darė 
tų karo vadų imperijom plėsti 
ir jų garbės potroškiui tenkinti. 
Išskyrus vienintelį suomį Maner
heimą, kuris gynė savo tėvynę, 
visi kiti parinktieji karo vadai 

—švaistėsikįtų žemėse, palikdami

as, gen. Ney ir Hindenburgas. 
Bet autoriaus prisiminta tik tiek 
kad pro Lietuvą praėjo. Tuo tar
pu galima buvo iš viso pro tas 
militarines Įžamybes praeiti ir 
jų vietoje duoti savo tautos did
vyrių paveisklus. Liet, tauta 
garsių karo vadų turi gausiai. Ka 
mėgsta jų žygius prisiminti ir 
skaityti, turėtų malonų skaitini 
ir dar naudingą lietuviškumui 
palaikyti. Bet tokiam leidiniui 
reikia daugiau darbo, čia ne- 
atsiversi bet kurios endklope-

Algirdas, Kęstutis, Vytautas, 
Glinskis, Radvila, Katkus ir k. 
Apie lietuvius literatūros reikia 
paieškoti, o apie “žymiuosius ka
ro vadus” krūvos žinių guli bet 
kurioje bibliotekoje. ,Paimi ir 

ten ašaras, kraują,” griuvėsius ir nusirašai-------—___ ______
kančias. Visiem jiem tiktų Džen- 
giskanui taikomi žodžiai: “Aš 
esu Dievo rykštė. Toji “rykštė” 
Turkestane išžudė 80 procentų 
gyventojų, o jai pačiai lūžus 
(mirus), buvę pasmaugta 40 
jaunų mergaičių, kad “žymusis 
karo vadas’ turėtų kuo džiaugtis 
po mirties... Autorius, be abejo 
žiūrėjo, ne to, kaip kuris karo 
vadas elgėsi, bet kaip jisai karia
vo ir kaip valdė: “karšta geležine 
ranka, apmauta aksomine pirš
tine” (Bemadotte) ar “nebučiuo. 
damas moterim rankų kaip kar
ys” (Ney).

Iš tų žymiųjų karo vadų su 
Lietuva teturėjo ryšį Napoleon-

Taigi, nors knygelė lengvai 
parašyta, gražiai atspausta ir 
išleista, dar ir paveikslais ilius 
truota, nerandame jos būtinai 
reikalinga lietuviško skaitymo 
skyklei užkišti. O kas neskaity
tų būtų jam sakoma: lietuviškos 
knygos neparemia. Ką darysi, 
kad išeina ne tokios lietuviškos 
knygos, kurių daug labiau rei
kėtų.

(Juozas Vaičoliūnas. ŽYMIEJI 
KARO VADAI. Sudbury, Ont, 
1958. IŠ^ttto autorius. Spaudino 
Žiburių spaustuvė Toronto. Kai
na 3 dol., 214 psl.) 

buvo jau seniau pradėjęs vaiz
duoti savo apysakose: 1940 
Auštant, o 1944 Pirmieji žy
giai. Prieš ketvertą metų su
laukęs- 70 metų amžiaus, rašy
tojas susikaupė grynai memu
ariniam veikalui. Tuo pačiu 
metu dar rašė pluoštą atsimi
nimų periodinėje spaudoje a-. 
p>e mūsų žymiuosius žmones, 
rašytojus. Tačiau rašyti apie 
sem nariją mūsų autoriui, gal 
būt, bus buvę tikrai arčiausia 
širdies, nes tie ketveri metai 
formavo ateities gyvenimui, ir 
dargi ne bet kokioj, o pačioj 
Dievo tarnybos srity.

Apie seminarijos gyvenimą 
iš anų laikų jau buvom kaiką 
sužinoję iš Putino “Altorių še
šėly” romano, iš J. Gintauto 
“Tiesiu keliu”. Bet tai buvo 
beletristikos ve'kalai, su dau- 

~giatt—aF-mažiau fantazijos ir
priedų. “Mistiniame. sode” tu
rim tiesia ranka ir širdim ra
šytus atsiminimus. Ir ne bet 
kokius, bet gyvai, da'liai, pa
traukliai parašytus. Juk žinom, 
kad ir Mykolas Vaitkus yra 
beletristas rašytojas., Tad jo 
gyvas, judrus, vietom humoro 
atmieštas stilius yra persida
vęs ir į šiuos atsiminimus. Su 
ypatinga kūrybine vaizduote 
rašytojas prisimena asmenis 
prieš daugybę metų, piešda
mas juos ypatingai vaizdžiai, 
aiškiai, tartum gyvus, nors 
kitus jau seniai mirusius.

Lapkričio mėn. New Yorke 
mirė dailininkas Mstislovas j 
Dobužinskis, pasaulinio masto 
teatro dekoratorius, kuris tu
rėjo glaudžius ryšius su Lietu
va, joje gyveno ir kūrė, nu- 
piešdamas . daugeli Lietuvos i 
gamtovaizdžių, padarydamas 
teatrui nemaža dekoracijų.

Gimė jis 1875 rugpjūčio 2 
Naugarduke. Jo tėvas buvo 
rusų armijos generolas, kilęs 
iš senos Lietuvos bajorų šei
mos, iš Ukmergės apskričio. 
(Ten buvo palaidoti jo visi 
prosenoliai;. Motina rusė, ope
ros dainininkė. J’s pats gim
nazijos mokslus ėjo Vilniuje. 
Jaunas pamėgo piešti, tad dar 
būdamas gimnazijoje lankė 
piešimo studijas.

---- Petrapilyje studijavo teisę 
ir drauge lankė Dmitrievo- 
Kavkazkio tapybos studiją. 
1899—1901 meno studijas tę
sė Muenchene. Vokietijoje, gi- 
vasaros metu dirbo Vengrijo
je pas žinomą tapytoją Hofio- 
sy. Vėliau tobulinosi techniko
je pas garsų Petrap’lio akade
mijos profesorių Mathey.

Grįžęs iš užsienio, susidrau
gavo su menininkais, kurie 
buvo susibūrę aplink “Meno 
pasaulio” (Mir Iskusstva) žur
nalą. Dalyvavo jų rengiamose 
parodose, iliustravo patį žur
nalą. “Meno pasaulio” grupei 
buvo būdinga f oralinis rūpes
tis, leidimasis į praeiti, grafi
nio puošnumo pomėgis. Tai 
estetai dailininkai, atgaivinę 
grynojo meno pagrindus. Jie 
kovojo prieš sust’ngusį akade
mizmą, kuriam terūpėjo idėji
nis turinys, o visai nevertino 
technikos meistriškumo.

Kūrybai jis atidavė gerą 
pusšimtį metų, bet visada pa
siliko tas pats — lyriškas ir 
su didele kultūra. Virtuoziš
kai valdė pieštuką, plunksną, 
litografiją.

Gamtos piešėjas
Dar nuo gimnazijos laikų 

pamėgęs piešti gamtą, o per 
“Meno pasaulio” dailininkus 
priėjęs prie senovės architek
tūros pastatų, visą gyvenimą 
su užsidegimu piešė senus, 
romantiškus kampelius. Taip 
užfiksavo Vilniaus romantiš
kus kampelius, piešdamas va
žinėjo po Lietuvą. Po karo, 
pamėgęs nuolat keliauti, pie- 
š’rf Europos valstybių sostines. 
Salia Rusijos miestų yra nu
piešęs Anglijos, Prancūzijos, 
Italijos, Belgijos. Olandijos,

M. DOBUŽINSKIS—DIDYSIS TEATRO DEKORATORIUS

M. Dobužinskis

iliustravo Andersono, Puškino, 
Dostojevskio kūrinius grafiš- 

. kais piešiniais.
Lietuvoje

Su Lietuva Dobužinskis vi
sada palaikė ryšius. Jis kadai
se globojo Čiurlionį, įvedė jį 
į “Meno pasaulio” dailininkų 
tarpą, padėjo rengti jo paro
das.

Danijos vaizdų. Nuostabūs jo 
peizažai iš Latvijos, Estijos. 
Būdamas Amerikoje, pagavo 
didmiesčių charakteri >r at
skleidė Naujosios Anglijos se
nųjų rūmų žlungantį grožį.

Teatro dekoratorius
Šitoje meno srityje su ne

paprastu pasisekimu pradėjo 
reikštis 1907 metais. Nuo ta
da per savo gyvenimą yra pa
daręs per 80 dekoracijų Euro
pos ir Amerikos baleto, ope
ros ir dramos teątrams. Jis 
sukūrė stebuklmgai gražias 
dekoracijas Stanislavskio meno, 
teatrui Maskvoje, šios dekora
cijos išgarsino jo vardą visuo
se teatruose. (Dekoravo Tur- 
gėnevo, Dostojevskio ir A. 
Bloko veikalus). Dar prieš pir
mą karą dirbo dekoracijas 
Diagilcvo baletams Paryžiuje 
ir Londone. Po karo jo deko
racijomis puošėsi beveik visi 
didieji Europos teatrai. 1939 
atvykęs Amerikon, padarė 15 
dekoracijų Metropolitan, City 
Center ir kitiems JAV bei Ka
nados teatrams.

Jo dekoracijos pasižymi gi
lia epochos dvasia, pagauna 
žiūrovus šventišku spalvų 
skaidrumu. Ne kartą, uždangai 
pakilus, audringi plojimai pa
sitikdavo jo dekoracijas.

Reikia paminėti ir jo kos
tiumų eskizus. Jie nebuvo tik 
praeities epochos pavaizdavi
mas, bet kartu išreiškė ir vei
kėjo charakterį.

Velionis dar dekoravo kele- 
tos didžiųjų pastatų vidų Ru
sijoje, Lietuvoje, Belgijoje* ir 
kitur ir su dideliu pomėgiu

A. Galdikas su savo kolorito 
žaismingumu iš gamtovaizdžio 
žengia į abstrakc'ją. Ir gražus 
ir patrauklus tas jo linijų žai
smas, spalvų sūkuriai.

Reikia pasidžiaugti
R. Ingelevičrenės padaryta 

pažanga. Dukters portretas — 
ekspresyvus, spalvingai tur
tingas. Toks pats ir peizažas 
su žmonėmis, kur piešinys pa
remtas drąsiu brūkšniu.

Didelę pažangą padarė Pr. 
Lapė, išsinerdamas iš impre
sionistinės nuotaikos, sudra- 

. marindamas savo paveikslus.
Tai irgi gamtovaizdžiai, kur 
ryškiom spalvom, juodais brūk
šniais iškeliami pagrindiniai 
elementai.

E. Paškevičius kaupiasi i 
rimtį ir pusiausvyrą. Jam rū
pi ne koloritas, bet pagrindinė 
nuotaka.

Kiti tobulinu savo techniką. 
V. K. Jonyno akvarelės atlik
tos gera technika, spalvingos, 
su grafiniu charakteriu. Vitra
žų projektai atrodo blankūs 
tiems, kurie juos matė išpildy
tus Marųuettc Parko bažnyčio
je Chicagojc.

A. Meritor « Vitkauskaitė— 
ieško naujų temų 'r, išraiš
kos, O. PaSravW»n4 turtina

Kauno valstybiniam teatrui 
pradėjo dirbti 1925. Tuomet 
gyveno Paryžiuje »r Kauno 
operai dekoravo “Pikų damą”. 
Tais pačiais metais Lietuvoje 
buvo surengtos jo keturios kū
rinių parodos.

Lietuvon persikėlė 1929 ir 
išbuvo iki 1939. Tai vienas iš

(Nukelta Į 5 pus.) 

koloritą. R. Viesulas grynina New Yorko Lietuvų Daili
ninkų Sąjunga parodė girtiną grafikos formą, siekdamas di- 
entuziazmą, surengdama gruo
džio 1—15 Lietuvių Piločių 
klube parodą. Parodoje buvo tapyba ir akvarelė jau seniai 
išstatyti visi nauji kūriniai. 
Tas faktas rodo, kad mūsų 
dailin>nkai, vienaip ar kitaip 
besiversdami, neužmeta ir* sa
vo kūrybos. Jų kūriniuose, be 
to, matei veržlumą, kūrybinį 
nerimą, naujos išraiškos ieško
jimą. Tai žiūrovą nuteikė la
bai džiugiai.

A. Elsk's, mėgęs abstrakti
nę tapybą, dabar artėja prie 
realybės. Koloritas dar šaltas, 
plieninis, bet skoningai išlai-

desnės ekspresijos. T. Petraitis 
gal mažiausiai nužengęs: jo 

nusistojusi.

A. Kašubienė išstatė vieną 
glazūrinės tapybos kūrini “Pa
vasarį", kuris patraukė žiūro
vus savo subtyliu skoniu ir 
poetiška nuotaika.

Apžiūrėję parodą, pasigedo
me kitų dailininkų, kurie gy
vena New Yorko ribose. Pasi
rodo, jie nepriklauso sąjungai.

• Dail. S. Neliubšys uoliai 
rengiasi individualinei savo 
darbų parodai, kuri įvyks nau
jai įsigytuose Adelaidės lietu
vių namuose -Australijoje.

• Marienburgo pilis, - senoji 
kryžiuočių sostinė, dabar yra 
lenkų valdoma. Didinga jos pi
lis, kurios vardas taip glau
džiai susijęs su kelių šimtme
čių rytų Europos istorija, ka-

’ro metu buvo apgriauta ir te- 
benyksta nerestauruojama. Pi
lis esanti be stogo. Pili kas 
metai aplanko 150.000 turistų, 
kurie stebisi, kad pilis apleis
ta.

• Hamiltono lietuviii teat
ras gastroliavo Toronte ir 
gruodžio 1 suvaidino J. Grušo 
“Tėvą”. Pagrindiniame vaid
menyje buvo Henrikas Karins 
kas.

• Amerikoje kas metai išei 
na 12,000 knygų, kurių bend 
ras tiražas siekia 800 mil.

• Londono archyvuose yr 
labai senų dokumentų. Ci 
yra originalų, ant kurių paB 
mėta 1225 metai.

• Istorikų draugija, pasii 
liūs Kultūros Fondui, ža< 
leisti savo biuleteni



DARBININKAS

VISUR
Tu šinfis jaučia 
plakančią širdį 

tegu plaka su ja

šauksmą tegirdi
tolimam kelyje.

(B. Brazdžionis,)

linkės Lenkijos ribose.'
Tai šventi norai, lietuviai 

Suvalkų trikampyje
nori išlaikyti lietuvišką kul

tūrą,
kadangi jie patys jaučiasi 

lietuviai ir tik tokie
likti. Jie nori melstis į Dievą 
sava gimtąja kaltei

Lietuviška kultūra

Punske nėra lietuvio kunigo. 
Buvęs lietuvis kunigas yra iš
keltas i lenkišką parapiją, o

Lietuviai, pajuskime broliš
kų širdžių plakimą ten toli 
plakančių Seinų, Punsko, Sma- 
Jėnų apylinkėse. Atspėkime tų 
lietuvių norus, išgirskime jų nės Lenkijos ribose kartu yra 
balsą, išklausykime brolių ir - - -
sesučių skundą.. X- 

- “ Jeigu dideliame to krašto 
lietuvių susirinkime paklaus
tume: Ko norite? Seneliai at
sakytų:

Norime melstis H lietuviš
kos maldaknygės,

norime girdėti lietuviškus 
pamokslus mūsų tėvų statyto
se bažnyčiose.

Tėvai sakytų: Norime, kad 
mūsų vaikai mokytųsi lietu* 1 
viškose mokyklose; norime, 
kad jie būtų lietuviškai paruo
šti šv. Komunijai, nes kitos 
kalbos jie nesupranta; norime, 
kad mūsų vaikai pasiektų 
aukštesnį mokslą taip pat lie
tuviškoje aukštesnėje mokyk
loje (Punsko liet, progimnazi
ja).

Jaunimas sakytų: Norime 
giedoti lietuviškai mūsų baž
nyčiose, nes ten mūsų susiren
ka dauguma; norime girdėti 
lietuviškai skelbiant Dievo žo
di; norime lietuviškos malda
knygės, gražių lietuviškų kny
gų, kad ilgais žiemos vakarais . 
galėtume pasiskaityti; norime 
turėti dainų knygelių, kad 
naujų lietuviškų t dainų aidais 
nuskambėtų lietuviškos apy-

non is-

dabarti-

Punske sėdi lenkas, nemokąs 
lietuviškai. Lietuviai protes- ! 
tuodami nepriima klebono'ką- 
lėdoti ir jau pora metų, kai j 
parapijos vaikai nėra paruošti 
pirmai šv. Komunijai. Anks
čiau buvęs kunigas lietuvis 
Punske išmokydavo katekizmo j 
ne tik Punsko, bet ir kitų pa- 1 
rapijų lietuviu vaikus.

Atkakli kova einą lietuviš

• "Mot«rs° žurnalas išleido 
padidintą numerį L. K. Mote
rų -Draugijos 50 metų sukak
čiai atžymėti. Numeryje sūdė
te sveikinimų, atsiminimų 
nuotrupų, apžvelgta draugijos 
praeitis, pailiustruota istorinė
mis nuotraukomis ir dabarti
nės moterų veiklos vaizdais. 
Redaguoja Iz. Matuzevičiūtė. 
Leidžiama Toronte. Kanadoje.

• Pasaulio lietuvių seimo 
metu, kuris šaukiamas kita:s 
metais Nęw Yorke,. bus kame- 
rinės muzikos koncertas, Be 
to. pakviesti septyni dideli 
chorai, kurie išpildys kantatas 
ir dainas. Meninės kongreso 
programos pravedimu rūpinas: 
speciali sudaryta komisija. į 
kurią Įeina J. Makauskas, kun. 
V. Dabusis. V. Augustaitytė. 
A. Mačionis, R. Kezys, M. Žu
kauskienė. Visi iš Nevv Yorko.

įnašas ir Lenkų kultūrai, to- 
dėLLenkijos ^valdžia ne tik 
nedraudžia lietuviams 
riškai pasireikšti, bet 
skatina. Gaila, kad 
yra priešinga padėtis 
kų dvasine vyriausybe. Gry
nai lietuviškose parapijose 
(Punske) bažnyčiose pamoks
lai sakomi tik lenkų kalba. 
Parapijose su didesne lenkų 
priemaiša, kaip Seinų, Smalė- 
nų, nėra nei vienų lietuviškų 
pamaldų nei pamokslo, net 
evangelijos neskaitoma lietu
viškai, nors didesnė parapie- 
čių dalis yra lietuviai. Smalė- 
nų parapija net 80% lietuvių, 
šiose vietovėse lietuviai pasi
tenkintų bent vienomis lietu
viškomis pamaldomis sekma
dienį, kai

Punske lietuviai būtinai rei
kalauja lietuvio kunigo ir dau
giau lietuvišku pamakhi, nes 
tai grynai lietuviška parapija.

Rochestery gyvenančio pun
skiečio Ant. Žiemio pareiški
mu, jo laikais prieš pirmąjį 
Didyjį karą, kai Ant. žiemys 
priklausė Punsko parapijai,
visoje parapijoje buvo tik trys tuviškom mokykloms ir pro
lenkiškos šeimos. Šiandieną gimnazijos moksleiviams, o

taip pat ir pinigų šioms mo
kykloms ir lietuvių kultūros
namams Punske.

Amerikos lietuvių kolonijo
se reikia organizuoti 
vas specialiai Suvalkų krašto 
lietuviams paremti. Turėtų va
dovauti Balfas. Bet nieks ne
draus ir atskirai, ir organizuo
tai iš. lietuvių kolonijų pasiųs
ti aukų. Tai palyginus nedide
lis darbas. Pavyzdžiui gali eiti 
Rochesterio lietuviai. Bend
ruomenės apylinkė paskyrė 
valdybos pirmininką specialiai 
rūpintis šiuo reikalu. Aukos 
jau siunčiamos.

Lenkai kunigai lietuvių kul
tūros veikėjus apšaukė komu
nistais, o lietuvių kultūrinę 
organizaciją komunistiška.

Tam tikra dalis, ypač senų 
kaimo žmonių patikėjo ktrni-

kultū- 
net ir 

visiškai 
su len-

su lietuvių kalba.
Sunku šiame straipsnyje iš

vardinti visas smulkmenas tos 
sunkios kovos, kurią Suvalkų 
krašto lietuviai kovoja vardan 
lietuvybės. Jų kelias teisingas. 
Ir mes, Amerikos lietuviai, 
mūsų brolius. gyvenančius 
Lenkijos, ribose, galime imti 
tik pavyzdžiu, kaip reikia gy
venti ir veikti, kad išliktume 
lietuviais. Tai gerai supranta 
ir lenkai, nes ir jų daugybė 
gyvena svetimuose kraštuose 
ir jų troškimas yrą, kad sve
tur gyvenantieji išliktų len
kais.

Kova yra teisinga ir tikslai 
jos kilnūs. Paremkime ją. Pa
remkime savus brolius lietu
vius. Jų prašymai labai kuk
lūs — lietuviškos maldakny
gės, lietuviška knyga. Be to. 
jie prašo Amerikos lietuvius 

užtarti juos Romoje, kad 
lietuviškose parapijose 
atsiųsti lietuviai kunigai.

Suvalkai lietuviams reikia 
pasiųsti ne tik maldaknygių ir 
knygų, bet ir rūbų, ypač lie-

V. O. muziejus Kaune

Seniausias muziejus Lietuvoje

būtu

I, Sv. Kazimiero bažnyčia.

M. DOBUŽI N SKIS
IAtkelta iš 4 psl.) 

kūrybingiausių jo laikotarpių. 
Padarė 30 dekoracijų , kurių 
didesnė dalis priklauso Kauno, 
teatrui. Dekoravo P. Vaičiūno 
“Aukso gromatą”, Šekspyro ir 
Šilerio veikalus, operas — Pi
kų Damą, Faustą, Kunigaikšti 
Igorį, TannhauserĮ, Don 2ua- 
ną, Radvilą Perkūną, ir kit.; 
baletus — Miegančiąją gražuo
lę, KopePją, Raimondą. Su 
šiais pastatymais Kauno bale
tas gastroliavo Monte Carlo ir 
Londone.

ką ir yra rašęs Lietuvos isto
rijos klausimais. Pažymėtinos 
jo studijos apie valstybinę 
vėliavą, valstybinio ženklo is
toriją, senovinius Lietuvos že-

> 1933—1934 apkeliavo beveik 
visą Lietuvą, piešdamas senus, 
užmirštus romantiškus kampe
lius.
Vienerius metus (1929--1930i 

dirbo Kauno meno mokykloje, 
paskui turėjo privačią studiją.

Dabar muziejų pilna visuose čiau vietinė dvarininkija atsi- metraščių ir archeologinio sky- 
kraštųose. Nemaža jų yra ir sakė si sumanymą paremti, 16^. ri.aU5 katalogas-.,-. ..^ ~
Lietuvoje. Ir dar jų kuria šomis, 
naujų, norėdami atžymėti sa
vo bolševikinę okupaciją.

Pirmasis muziejus Lietuvo
je buvo įkurtas prieš šimtą 
metų 1856 m. balandžio 29 
Vilniuje buvo atidarytas vie
šas senienų muziejus. Tiesa, ir 
anksčiau buvo asmenų, kurie jaus 
turėjo didesnius ar mažesnius 
muziejinius rinkinius. Pavyz
džiui, 16 a. Verkių dvaro rū
muose buvo archeologinių ra
dinių kolekcijos. Nemažus rin
kinius turėjo istorikas T. Nar-

1851 Tiškevičius vėl kreipė
si Į caro vyriausybę, siūlyda
mas steigiamam muziejui ati
duoti savo archeologinius rin
kinius. 1851 metų rudeni šis 
pasiūlymas pasiekė carą. Ca
ras nesipriešino tokio muzie- 

steigimui. Tačiau dar
trūko ketverius metus, kol su
sitarė su švietimo, teisingumo 
ir vidaus reikalų ministeriais. 
Tik 1855 gegužės 11 buvo pa
tvirtinti senienų muziejaus ir 
prie jo steigiamos laikinosios

BAUBCYS, kuriame O. Poška laikė savo muzėji- 
nius rinkinius

Vėliau generalgubernato
riaus Muravjovo Įsakymu ar- 
cheolog^iė komisija buvo už
daryta^

iš muziejaus išimta dalis is
torinių eksponatų ir perduota 
buvusiam Rumiancevo muzie- 

. juje Maskvoje. E vedėjo pa
reigų buvo pašalintas pats stei
gėjas grafas E. Tiškevičius. '

Iš bibliotekos ir rankrašty
no buvo sudaryta Vilniaus vie
šoji biblioteka, papildant po 
1863 metų sukilimo uždarytų 
vienuolynų ir kai kurių dva
rininkų bibliotekų knygomis, 
ši biblioteka ir sudarė dabar
tinės Vilniaus universiteto 
bibliotekos pagrindą. Prie tos 
bibliotekos liko ir senienų 
muziejus, tapęs valstybine j- 
staiga.

vardu išleistas leidinėlis Lie
tuvos pergalėms krepšinyje 
prisiminti. Redagavo Edvar
das Šulaitis. Leidinyje ben
dradarbiauja: K. Cėrkeliūnas. 
E. Šulaitis, St. Daunys. A. Lau
kaitis, A. Baneiis, A. Gumba- 
ragis. Leidinys turi 56 psl.. 
gausiai iliustruotas.

• Kanadoje yra 13 šešta
dieninių mokyklų ir aukštes
nieji lituanistikos kursai To- 
rdnte ir Montrealyje.

• Regina Jakubonytė Sud- 
bury. Ont.. Kanadoje, pasirodė 
televizijoj paskambindama kan
klėmis keletą lietuviškų dainelių 
ir pagrodama akordeonu.

• Liet, bankelis Tcika vei
kia Hamiltone. Iki šiol jis v:e-

gais ir savo vaikams draudžiamėlapius. Pasisakė tautinio
meno klausimu. Be to. Lietu- priklausyti lietuvių sąjūdžiui, 
voje iliustravo knygas, padarė Gi vadovaują to sąjūdžio as- 
net kortų eskyzus, dekoraci- monys Pražo atsiųsti maldak-

nam asmeniui duodavo 1000 
dot. paskolą, dabar nuo Naujų 
metų Šią sumą padidins.

Žymesnę veiklą muziejus iš 
vystė tik 19 a. pabaigoje,

kai prie muziejaus dirbo ar
cheologas F. .Pokrovskis f 1884 
—1902». Jis išleido papildomą 
katalogą, didelį albumą, ku
riame paskellk* svarbiausią se
nienų muziejaus medžiagą.

Jis taip pat suregistravo 
Vilniaus. Kauno ir Gardino gu
bernijose buvusius archeolo
ginius paminklus ir paskelbi' 
archeologiniuose gubernijų že
mėlapiuose. Iki pirmojo karo 
muziejus turėjo apie 4,000 
archeologinių radinių ir daug 
kitos medžiagos. Tuoj po karo 
jis buvo įjungtas i Liet. Moks-

profesorių draugijos
visuotiname suvažiavime iš
rinkta nauja valdyba dviejų
metų kadencijai: K. Gudait
St. Dirmantas. M. • Krikščiū
nas. M. Nasvytis; J. Šimoliū-
nas. Pirmininku yra M. Krikš 
cianas.

• Kun. Jonas Kardauskas, 
darbuojasi Brazilijoje.ku ris

Santo Adre vyskupijoje, pa-
keltas i kanauninkus.

e Žurnalistas J. Veteikis 
Australijoje atidarė savo pre
kybą, kur pardavinėja plokš
teles, spaudos reikmenis, tar- 
pininkauja persiunčiant (lova-—

antinėlius į anapusnu

• Dr. Vladas Ivinskis kele
rius metus buvo gydytoju 
Naujoje Gvinėjoje. Dabar yra 
grįžęs į Australiją. Sydnėjų; 
kur pusę metų
universitete, mokydamasis gy
dyti tropines ligas. Jo šeima.

butą
siog “Lietuvos-^nuziejūmT’? 19 
a. pradžioje ypatingai j^jpulia- 
rūs buvo Dionizo Poškos rin
kiniai Baublyje. Tačiau jie visi 
būdavo prieinami tik nežymiai 
visuomenės daliai.

Pirmąjį muziejų organizuoti 
ėmėsi grafas E. Tiškevičių.^.

1848 m. jis kreipėsi į Vil- 
niaus generalgubernatorių, 
siūlydamas Vilniuje įkurti pro
vincijos muziejų su istorijos, 
archeologijos, dailės, gamtos, 
ūkio ir kitais skyriais. Prie 
muzicjatis buvo numatyta į- 
stėigti biblioteką. Tuo būdu; 
muziejus turėjo būti svarbi 
.švietimo ir mokslo įstaiga. Ta-

kuris juos vadino tie- archeologinės komisijos uuos------toDraugijos muziejų, o len-
tatai. Muziejui buvo paskirta kam užėmus Vilnių, jo ekspo- 
Vilniaus universiteto bibliote- natai vėl buvo? išimti ir su
kos Smuglevičiaus salė, kur krauti sandėliuose. Tik 1933 
dabar laikomi rankraščiai. , m. prie universiteto buvo i- 

kurtas archeologinis skyrius 
su senienų muziejaus ekspo
natais.

Dabar šis muziejus priklau
so okupuotos Lietuvos Moks
lo Akademijai, ir dėl patalpų 
trūkumo jo didesnė • dalis - yra 
sudėta sandėliuose ir žmonėm 
neprieinami. At. D.

;pecializuosisDėl lėšų stokos dar užsitęsė 
klek laiko, kol buvo padaryti 
baldai. Jis atidarytas tik 1856 
balandžio 29.

nygių, kurių yra labai didelis 
trūkumas. Padėkime lietuviam 
remkime juos. Kai jie dalins 
liet, maldaknyges lietuviams, 
tai bus realus atsakymas len
kams kunigams.

jomis papuošė prezidento rū
mus. Klaipėdos Vytauto Di
džiojo gimnaziją, Va’lokaičio 
rūmus, Lietuvos pasiuntinybės 
rūmus Berlyne ir k.

Iš Lietuvos išvyko Į Ix>ndo- 
ną, o iš ten greit persikėlė į 
Ameriką. Gyvendamas Neu 
Yorko. daug kartų grižo i Eu
ropą, kur dekoravo, rengė sa
vo kūrinių parodas. Paskuti
niu metu gyveno Italijoje, iš 
kur atvykęs aplankyti savo 
šeimos, New Yorkc ’r mirė.

Iš karto muziejus sukėlė gy

Religinio turinio knygas ir 
maldaknyges siųsti privačiu 
adresu. Privatus adresas toks: 

“IVoIynicc Wincenty, W:es 
Wolyncc. Pocz. Punsk, Pov. 
Sejny, Woj. Bialystok. Pols- 
ka • Poland.’’ Vincas Vahnčius 
yra Lietuvių Kultūros Draugi- 

saugos ir restauravimo darbus. Jo kūryba pasižymi nuošir- jos iždininkas.
Dobužinskis mėgo knygą. džiu lyrizmu ir aristokratišku visas kitas aukas ir moks- ■ oc. ,cr 

turėjo didelę privačią bibliote- santūrumu. P. J. linės bei grožinės literatūros ’C UVU Pcrska,tVs slra,P-

knygas siųsti adresu:

buvo įsijungęs i pam'nklų ap-

'ifli.

vą susidomėjimą.

Vien tik 1856 m. oi aplankė 
apie 4000 žmonių, o 1857 apie 
12.000. Visuomenė rėmė mu
ziejaus reikalą, turtino jo fon
dus. 1.857 metais 256 asme
nys padovanojo muziejui 3131 
eksponatą. Jų tarpe buvo mo- 
autos, piešiniai, dokumentai.
sėhi -spausdiniai, archeologi
niai radiniai ir kita.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir nrtmiuosiu.M ''! 

į LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE,
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE!

Panty.'ikil jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm. apsiaustam
•>> n> iru ’ii. |ri-'ifii»H >*f|kne!^i<

Vilnori<w m> <iži»KS.« i* ritinių Ir utinis;,* pr>Ai„r«i ks«ln<>«n
vlwim minute jurui* .T Kt.-unhfoK krautuvių

snelį. nenumesk laikraščio ne
ryžtingai, bet ryžkis bent ma
žyte savo auka prisidėti ir pa
dėti kovojančiam broliui lietu
viui. Jei daug kas iš mūsų 
bent mažyti' auka prisidėsime, 
lai bus viena didelė auka Su- 

. Jie 
pajus mūsų brolišką ranką.

-Norėdami sutelkti daugiau 
lėšų, i archeologinę komisiją

KALĖDINĖ ATEITIS

jau atspausdinta ir šią sa
vaitę išsiuntinėjama skaityto
jams. Numeryje spausdina
mas Federacijos vado žodis, 
kun. V. Bagdanavičiaus —Die
vas ir dvasia, kun. St Ylos — 
Ateitininkų credo. Ingrida Sta- 
saitė — Kalėdų šventės Nor-

Sovietinė enciklopedija
taip pat gyvena Sydnejuje.

lietuviškai manoma pradėti
leisti Vilniuje 1958 metais.
Tuo ivikalu rūpinasi pat i ko-
numistų partija.

ą.....-............ ................. ... ..........v,..,

UŽSIPRENUMERUOKI! 
KULTŪROS ŽURNALĄ

AIDAI . MĖNESINIS 48 
PUSI. DIDELIO FORMA 

TO ŽURNALAS. EINA

c RFTKHKTFN inr ii« i?.vi3o orciiakd st., HA,, cor Oelancey. NYC (J JĮ 5-4525
kr.Il.rc>;> r’iyi.-knr nkiAknt ir ukmlnia'tHkel

krautuves ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS, išskyrus 
•ESTĄOIENIUS. NUO • RYTO IKI 6.30 VAKARO 

Atatncftkite skelbime, kuris bus ypatingai įvertintas

IJtcMskic. • Towarzystwo
Spoleczno Kultu raine Zarząd

l Glrnvny vv Punsku Pow. Sej- 
j ny. \Voj. Bialystok, Polska-

1 Poland.
Lietuvių progimnazijos ad- valkų krašto lietuviam:

resas:
Liccuni Litewskie, Punsk. žinos, kad jų darbas yra iver- 

Pow. Sejny. Woj. Bialystok, tintas Amerikos lietuvių ir jie 
Polska - Poland. įgaus naujo ryžto tolimesnei

Platesnių informacijų gali- kovai.
Te širdis jaučia plakančiąma gauti rašant adresu:

Bronius Krokys, 10 Dudley širdį

sutraukė apie 200 žmonių, bu- vegijoje. Adelė Katelytė Ką- 
\ tįsių Vilhiatts universiteto lėdos didmiestyje. Ai fa Susins” 
prolosorių. dvasininkų, tarnau-' 
tojų. Joje buvo žymių asmenų, 
kurie domėjosi krašto istorija 
ir archeologija. Komisija bu
vo užsimojusi tyrinėti krašto (novelė) 
istorinius paminklus, juos su- Brazdžionio.
registruoti ir atlikti eilę kitu kaitės. Antano Lino Kazio e:

kas Kaukėti charakteriai. 
Pr. Vainauskas —• Antanui 
Pabedinskui minis. Danutė 
Brazytė Didžioji dovana 

i. K Grigaitytės. R 
Vilinanfos Kare-

darbų. Tačiau didesnė komisi- lėraščiai. recenzuojamos kny-
jos dalis buvo pasyvi. fodjM cos. apžvelgiamas ateitininku 
tyrimo srityje nuveikta .labai gyvenimą*. Nuujeils giažiai 
nedaug, buvo Išleista tik pora iliustruotas.

JAI' TRYLIKTUS 
METUS.

GAIVINDAMI .
IR UGDYDAMI 

MUSU K UI.TŪRI N J 
GYVENIMĄ

VISUR 6 DOL 
METAMS

A D R E S A S 

680 BUSHWICK AVĖ. ! 
BROOKLYN 21, N. Y. į
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čia surašyti duomenysyra ti”, jei tai pavyksta; tai atsi- 
surankioti iš laišką, parašo- eina* apie 10.000 rb.
mų iš Lietines, itudij&no. VALGIAI
žmonių, gyvenusią Lietayo- • x .
ie. ir sovietinės spaudos. Rugių 50 kilogramų turgu-

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
baltiniai — 150 rb.

APAVAS
Vasariniai batai (brezenti

niai) — 113 rb., odiniai —

Pirmam sniegui iškritus, po
nas Toks niekaip neiškentė 
neišėjęs pirkinėtis.’ Tokia jau 
to žmogaus prigimtis: būtinai 
bristi per purvyną arba klampo
ti per sniegyną. Nuklampojo iki 
artimiausios krautuvės, nusipir
ko, be ko būtų galėjęs apsieiti, 
ir kiūtino namo. Staiga beveik 
kakta į kaktą susidūrė su žirg- 
gliuojančiu ponu Kitokiu.

— Labai atsiprašau, kad pus
nyje nepamačiau. Teikitės va- 

Taridelei palaikyti tą manory- 
.šulį’

— Su malonurriu — atsakė 
ansai.

Ponas Toks pasilenkė, suspau
dė gniužulį sniego ir pagavo 

. trinkti sutiktojo žmogaus kaktą 
ir visą veidą.

Ką gi čia išdarinėji?! — su
riko prausiamasis. — Aš jam 
ryšulį laikau, o jis man veidą 
mozoja. Kur matei tokias išdai-

VALGIAI
Rugių 50 kilogramų turgu

je oficialiai kainuoja 50 rb., 270, auliniai 500 rb. Oda 
bet mokama, jei tik gauna- brangi ir jos sunku gauti.

OKA /TFU _ 0 „ — / -
Be to, šiltą apavą gauni tik 
vasarą pirkti, o vasarini — 
žiemą. Tas pats ir su rūbais. 
Metų laiku nepagamina; o 
antra, sunku prieiti per “pri- 
viligiuotus pirkėjus” rusų 
valdininkus, partiečius, 
ninkus, jų šeimas ir vaikus.

GĖRIMAI “
Iš rūpesčių ir skurdo ge

riančiųjų daug. Gerdami už-

— Šalto kraujo truputi, papra
šė ponas Toks, — Man pasirodė, 
kad dėl mūsų malonaus susitik
imo tamstai guzas kaktoje iššo
ko. Antra vertus, turėtum su
prasti. kad su našuliu rankoje 
negalėjau gi sniego paimti ir ...

—Ir mane prausti, —gerklę 
paleidęs rėkė ponas. —Tai tik
ra kiaulysta!

—Tai tau. tetule! — išsižiojo 
ponas Toks. —Kiaulysta jis lai
ko prašyti kito žmogaus malo
nės. Kur tai matyta? Juk aš tik 
prašiau, mano pirkinį palaikyti, 
tamsta sutikai.

— Prašyti ir sutikti — tai vie
nas dalykas, o pasinaudojant su
sidariusia situacija trinkti ki
tam veidą visai negeras dalykas. 
Ne tamsta to nesupranti?

— Dar ir kaip! —atsakė 
ponas Toks. — Tačiau aš nieko 
nedėtas. Jei nebūtum sutikęs 
palaikyti, tai nebūčiau galėjęs nė 
trinkti. Suprantate? Užimtom 
rankom nieko negali nuveikti.

— Visai ne ačiū. Kas matė 
šaltu sniegu kitą prausti?

— Atsiprašau ir už tai, — 
linktelėjo ponas Toks. — Po 
ranka neturėjau sniego karšto. 
Ligi šiol nė rusai jo neišrado. 
Gal kitą kartą, kai susitiksim, 
jau bus išradę? Tuo tarpu čiupau 
už šalto. Nemalonu abiem, bet 
ką gi galėjome daryti. Sudiev!

Ponas Toks pasispraudė po 
pažastim savo našulį ir nukiūti
no namo bambėdamas:

Pataikiau išprausti neprausta
burni? Kaštavo tai ir man, kol 
Įtikinau, kad prausti ir praustis 
galima tik laisvom rankom. Bū
čiau greičiau iš sniego nuvėlęs 
kokį besmegenį. Bet kur mano 
nepratenka? Tebūnie šviesus pa
skatas busimom kartom!

Norint gerai suprasti, ko
kios yra aukštos kainos ir 
menki uždarbiai, palyginus 
su “kapitalistine Amerika”, 
reikia turėti galvoje du da- • ®0 kg. sudaro apie 112
lykus: viena., sovietai oficia- Sviesto kilogramas kai
liai už dolerį teskaito 4 rub- nuoja 26 rb. (juodoje rinko- 
lius; antra,, kiek į valandą le nuo 30 iki 45 rb.). Laši- 
uždirbama ir ką už tai gali- gramų (arba 3.5 oz.)
ma gauti Lietuvoje ir Ameri- kainuoja 30 rb., dešrų nuo 
koje. Pav. vidutiniškas uždar- 3,60 iki 4 rb., ■ antienos — 6 
bis 1 mėnesį siekia 600-700 r^->' žąsienos — 7 rb., kiau- 
rb. arba ir žymiai mažiau. Benus — 5 rb. 
Tai reiškia, tik 150 dol. Jei x RŪBAI

Eilutėms ir paltams vilno
nės medžiagos (40%) vienas 
metras (arba apie 1.09 jar
do) kainuoja nuo 200 iki 500 
rb. Iš jos pasiūti paltą atsiei
na 1500-200 rb. Siuvėjas ima 
nuo 400 iki 500 rb: Geresnė 
vilnonė eilutė (kostiumas) 
kainuoja apie 2.500 rb. Vasa
rinis paltas — nuo 400 iki 
600 rb. šilko metras — nuo 
100 Iki 200 rb. Paprastos me
džiagos ~(vadinąmo “štope- ro trys ketvirtadaliai
lio”) metras 25 rb. Tuo “što- 
peliu” visi beveik ir vilki. 
Nylono bliuzelė — nuo 200 iki 
300 rb. Moteriškos kojinės 
(“kaproninės”) — nuo 20 
iki 40 rb. Jos neblogai atrodo,

leisti iki 1200 rb., tai riet 
valgius nei gerus, tenka dirb
ti du mėnesiai. Amerikoje 
toki paltą gautum už vienos 
savaitės darbą. Vadinasi, 
Lietuvoje jisai kainuoja 9 kar
tus brangiau. Prašom dabar 
palyginti kitas kainas ir už
darbius.

ma, nuo 120 iki 250 rb. (Vie
nas kilogramas lygus 2.2 sv.,

ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ
Tarnautojai vidutiniškai ( 

gauna nuo 350 iki 700 rub
lių į mėn. Fabriko darbinin
kas uždirba nuo *450 iki 750. 
Padavėja valgykloje 200, bu- 
fetninkė 3Q0. Stalius gauna 
nuo 440 iki 460 arba 110 dol. 
į' mėnesį. Amerikoje tiek už
dirbama per savaitę, žemės 
ūkyje (kolchozuose) atlygini
mas apskaitomas “darbadie
niais” arba tokiu kiekiu dar
bo, kurį reikia per dieną at
likti; jei neįstengi, — o nor
mos yra didelės, — tai ir 
dvi dienas dirbdamas gauni 
tik vieną “darbadienį”. Dide
lius atlyginimus gauna tik 
partijos pareigūnai, _ aukšti 
valdininkai, “nusipelnę” rašy
tojai, menininkai. Jų atlygi
nimas į mėnesį prašoka tūks
tančius rublių.

rimai tokie: lietuviškos ga
mybos alaus (vadinamo “ži- 
gulinio”) butelis 2.40 rb. uk- 
rainietiško — 2.60, yra dar 
ir latviško arba “ryginio”. 
Degtinės litras (1 litras apie 
2 p t. j valstybjnės 22 rb., mas- 
kvinės — 50 rb., statinės — 
56 rb. Vyno yra lietuvių ga
mybos (Anykščių) ir atveža
mo iš Gruzijos bei Moldavi
jos. Užsieninio vyno pusė lit-

— nuo “22 iki 24 rb.' ‘
KELIONĖS

Bilietas geležinkeliu nuo 
Kybartų iki Kaimo — 13 rb., 
nuo Vilniaus iki Maskvos — 
200 rb.

f s
O i

MARCH
OF

DIMES

"Dėde, aš esu pirmasis iš visų 
mokinių, paišyboje”.

"O aš. dėde, esu pirmasis 
sporte”.

“O kaip tau. Jonuk, einasi?” 
"Aš tai. dėde, esu pirmasis lau

ke. kai tik skambutis po pamo
kos suskambini*.

Labai liūdna
Žrnonai atėjo laikas išsiskirti 

su šiuo pasauliu. Gal būt, jau 
šiandien, o gal rytoj. Gydytojas 
jokios vilties neteikė. Vyras sė
dėjo prie jos lovos.

— Brangusai, —kreipėsi Į 
savo vyra. ’ — neliūdėk, tik iš
pildo k manų paskutinį prašymą: 
su įtaikyk su mano motina.

Gerai, susitaikysiu, jei jau 
1;ip nori.

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

A N, INC.
161 Orčhard Street New York 2« N. Y.

TeleL GR 5-0160
' Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ,ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

SIUNTINIAMS I LIETUVA!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Elizabeth, N. J.
Tel. EL 4-1711

- — ■ ■ (vvbolesale) kainomis.

K and K FABRICS 
1158 East Jersey Street 
PRIE CITY SAVINGS BANK

• ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
Mūsų kainos- vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

MAIRONIO MINĖJIMAS NEWARKE
Liet Bendruomenės New 

Jersey apygardos iniciatyva 
gruodžio 8 Nevvarke, šv. Jur
gio draugijos salėje, įvyko li
teratūros vakaras, sutraukęs 
gana daug žmonių. Vakarą 
pradėjo inž. V. Dilys, apygar
dos pirmininkas, tolimesnį va-

Jurkus, paskaitydami savo ei
liuotus kūrinius. Muzikinę da
lį sudarė solistė _V. Jonuškai- 
tė, padainavusi keliolika liau
dies bei mūsų kompozitorių 
dainų, ir Černienės - Mullks 
vadovaujamas moterų choras, 
kuris pirmos dalies pabaigai

dovavimą perėmė aktorius Vi- padainavo ištraukas iš “Biru- 
talis Žukauskas. Pradžioje bu- tės” operos ir dar kelias dai- 
vo trumpa P. Jurkaus paskai
tėlė apie Maironį, neš vakaras kas. 
buvo surištas su Maironio gim-

__...,_E OJCO,_ST ILDJJ A^.. :
P. GAUBYS, savininkas '.

VESTUVIŲ^ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų « 
5 x 6 inč. dydžio — 40 doL, didelis — 36 nuotraukos 8x 10 <
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol ), PORTRETAI. VAI- < 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir < 
pigiau nei kitur. <PRIĖJO LIEPTĄ J 

►
Neperseniausiai Washingto- J 

ne senyvas dėdukas gerai nu- > 
gėrė ir ėmė triukšmauti. Už t 
priešinimąsi policijai gavo > 
patupėti šaltojoj 10 dienų; ( 
suprantama, ir naktų. Jam J 
besėdint, policijos archyvuo- ► 
se pasirodė popiergalis, iš ku- -■ 
rio paaiškėjo, kad nubausta
sis Mr. John Gilbert nėra Gil- j 5 
bert, o John Zagac, 1912 m. į 
už žmogžudystę nubaustas |

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y. «* <
(BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.).

Tat: VI 6-2164 <

po 6 vai vakaro, nedarbo dienom visą dieną <

WINTER GARDENTAVERN !n<
nas. Akomponayo A. Mrozins- kalėti visam amžiui ir 1915

m. pabėgęs iš San Quentin 
. .. . Vakaro pabaigos žodi tarė kalėjimo. Policija jo visą lai- 

tunai ir Kamoanai inz y Dilys, pasidžiaugdamas ką ieškojo, o jis, pasikeitęs
Po paskaitėlės V. Žukauskas ir programos dalyviais ir pa- pavardę, 1916 m. savanoriu
paskaitė ištrauką iš “Jaunosios čia publika, kurios prisirinko

BUTAI VYT. BELECKAS savininkas

, brangūs ir sunku juos gauti.
Pirmiausia reikia mieste įsi
registruoti, kad gautum tei
se apsigyventi. Tai ne vi- , „
šiem pavyksta. Paskui reikia dalĄe P°ra- sat^’ sol:ste V 
darbą turėti, kas irgi neleng- Jonuškaitė padainavo keletą

Lietuvos” poemos, (antroje gana daug. Pertraukos metu 
K. Barzdukas buvo išstatęs 
lietuviškų knygų stalą. Nęma- 

vi. O tada kambarįmoka- Maironio dainų. Tolimesnėje ža publikos ta proga nusipirko 
ma iki 300 rb. Prie kito gy- programoje dalyvavo Audronė lietuviškų knygų.
vendamas mokėsi apie 100 Balčiūnaitė. K. Grigaitytė - Po programos apatinėje 
rb. Butą galima “nusipirk- Graudušienė. J.Tysliava ir P. klubo salėje įvyko vaišės,

stojo į JAV kariuomenę ir
narsiai kovėsi Prancūzijos 
fronte, laimėdamas ne vieną 
medalį. Būtų padoriai baigęs 
gyvenimą, jei ne tas vienas 
stikliukas per daug, sugadi
nęs visą biznį.

MALDAKNYGES
Sveika Marija, SL Yla z $2.50
Viešpaties Angelas, kun A. Sabaliauskas raud. $2.00 

de lūxe $4.50
Apsaugok Aukščiausias — kun. dr. P Aleksa Sl.OO 
Jaunuolių maldos, kun. Kirvelaitis. auks.

balt. $2.50
Atlaidų šaltinis,, $4.00
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p..... 2 00

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Baras. Sale vestuvėms,
pareiiglinams, susinu

mam s, e te.
1883 MADISON ST.

LIETUVI, duok savo draugam lietuvišką dovaną - lietuvišką
knygą. Pasirink iš žemiau esančių ir užsisakyk

DARBININKO administracijoj,
910 Willoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, 11 d., St. Raštikis ......... 7.00
Kryžiuočiai I. II ir III t.. H. Sienkevičius — po 3.50 
Lietuvos vaizdų albumas. V. Augustinas II I. 
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p.

$1.75 Vyskupo. Valančiaus biografijos bruožai. \ac.
Biržiška. 100 p..........................

I.egendariškieji O F. M. kankiniai. 45 p......... 050
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p........... 2.00
Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys ..........5 00

POEZIJA
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius. 97 p. 1.50 
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p..................... 1.50

6 00 Etapai (Įrišta), J. Kėkštas, 141 p.......................... 3.00
1 50 Laukų liepsnos. A. TyruoTis, 44 p.  ..................... 1 00

Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p........ ......  2.00
Anapus teisybės. A. Gustaitis. Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl............................. 220

100

DRAMA

Ir paimsi ją po paranke per 
mano laidotuves.

- - Ne, to tai negalėsiu padary
ti.

- Bet tai mano paskutinis 
maldavimas.

— Na. gerai, padaryisu ir tai, 
bet turiu tau pasakyti, jog tai 
man sugadins visą tos dienos 
džiaugsmą.

S20'i BELETRISTIKA
. „ . $5.00 Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 1Q1 p.

Didysis inkvizitorius, A. Maceiha, 222 p. . ... 2.00 Menuo-vadinamas medalis, Nelė Mazalaitč,
Marija kalba pasauliui. G. de Fonesca. 264 p..... 200
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p. :................................. .-.A*..................... 1 00
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Mardcn, 72 p......... 0.70
Šventas Antanas Paduvietis. Nello Vjan, 145 p. 1.00
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis. $3.0o
Prie vilties kryžiaus. Dr J. Prunskis, 139 p 1 50 romanas 240 p
laisvė ir būtis. Dr J Girnius 151 p................. 2 00 Audra Zernaįhiose V1 Andriukaitis. 218 p
Milžinas, didyvns, šventasis. Dr. Pr. . . ...

' Gaidamavičius, 246 p  ............    2.00 Didvyrių žeme. Karote Pažėraitė
■g Šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis, 220 p. 3.0( Gabija, metraštis .......... ................

Aušros žvaigždė, 'tyruolis, Marijos poezijos Raudoni batukai. J. Savickis. 134 p: .
antologija................   2.00 Susitikimas. J. Gailius, 155 p................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna Don Kamiliaus pasaulis, 324 p .......
Sv. Jon» Bosco, kun. J. Ijunnyne. 755 psl. - 5.00 !.r. 150 P-
Jaunystės maršas. Alfas Sušinsk as. jaunimui skirta Siela”už^'iela D' Pilta *304 p P.....................

2.00 Algimantas. V Pietaris, 267 p................... .....

Naujasis Testamentas ..................
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.

220 p. ...............................
Mistiniame sode. M. Vaitkus atsiminimai, 207 
Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija. R. Rolland. 112 p.
Tipelis. Pulgis Andriušis. Humoristinis

knyga, 260 psl.

Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas. 80 p. 1.50
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p..................... 1.50

150

2.50
psl. $3.00

$2.00 '

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis .................... ..... 150* 1
Lietuviška muzika. Č. Sasnauskas, 133 p .

VAIKŲ LITERATŪRA

..... 3.50

i. XV Vaikų knygelė. Vysk. Valančius, 155 p. 180
non Pasakos. Haufas. 93_p. ----- ............ ............. ..... 1.25 S
2.20 
KM) 
600 
1.50 
t.50 
300 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

Baltasis vilkas. K. Binkis. 36* p .....
Lapes pasaka. V. Pietaris. 96 p. .. 
Po raganos kirviu. J. Jankus. 101 p

1 00
1.10
1 50

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas. 279 p. 5 00 ir 7 00 (įrištas)

Darbininko administracija 910 Willoughby Ava.,



Lake

zo ir Onos, gimęs Šiauliuose

gim.

Komisija

JULIUS MALDUTIS

MARRIAGES ARE MADE
IN PARADISE

Let Us Arrange Your Earthly
Reception

patikėtų siuntinių išsiuntimą.

apdraudos liudymo nuorašą.

į Jūsų apsaugai, siųskite siuntinius per

MICHIGAN FARM SURIS

Domicėlė,
Chicago,

937 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti

G Lenmore 2 — 6916

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
MieMgan Farm Sūrio, šis sūris jau per Ilgus metus gaminamas 
Jone ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, Iflch,

Chicago, III.
Survila, Edmundas ir Hen-

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

TO PLACE, 
YOUR AD

Liguor Store
322 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

tė, d. Elenos ir Prano 
Vilimas — Užbalis, Juozas 
Vyturytė, Onutė ir Palmyra, 
gyveno Baltimore 
Zaksas, Vytenis

sinis religinis žurnalas. Me* Petro, iš Jonavos 
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers
Kennebunkport, Me.

Klenauskas, Boleslovas
Krisiulevičienė
Petronė, iš Veisėjų vai, vy- Petro, iš Kretingos vaL 
ras Teofilius, vaikai Antanas Valienė — Daugirdaitė, Biru-

Complete Wedding
PER PERSON ........... $7,00’B

Includes: Coktail. 
Full Course Chirken Dinner,

Chicago,

■-

LUNCHEON 
COCTAILS 

D X N N E R 
OPEN 

EVERYDAT

1957 m. gruodžio 17 <L, Nr. 89 oXrbininkas

IEŠKOMI GIMINES IR ART
Vežienė - Pakulytė, Izabelė, 

d. Simono, gim 1902 m.
Raiter - Fetingytė, Joana, 

gyvenusi New York, N. Y.
Naujokas, Evaldas, s. Neste- 

rio, gim. 1913 ar 1914 m. Rin- 
ginių k., Žygaičių valsč.

Grosas, Jonas, s. Paulinos.

d. Jurgio, gyvenusi 
USA.

Jakienė - šukytė, 
d. Jurgio, gyvenusi 
USA.

Jonikas, Antanas, s. Jono, 
__ir jo brolis Motiejus,, abu iš- 

emigravę J USA 1916 ar-1917 
m. iš Kundrocių k., Skaudvi
lės valsč. ir gyvenę Chicago, 
DL

Dulbis, Kazimieras, Juozas 
ir Povilas.

Brazauskas, Kazys, s. Prano.
, Jucius, Jonas, S. Kazio, gim.

Lybiškhį k., Skaudvilės valsč., 
Tauragės apskr.

Drignius, Andrius, s. Marės 
Drigniutės, gim. apie 1907 m. 
Varnaičių k., Batakių valsč., 
Tauragės apskr., 1941 m. re
patrijavęs į Vokietiją, 

--r ^Kaminskas, Kazimieras, s. 
Jono, gim. 1921 m.

Danius, Jonas, s. Juozo, gi
męs 1917 m. Tauragės valsč., 
ir jo žmona Marė, gim. apie 
1922 m. Tauragėje.

Pocius, Kazimh
1901 m. Plungėje.

šeškienė - Kurlinkutė, Juzė,
d. Antano, gim. apie 1897 m.
Tauragėje, 1941 m. repatrija
vusi į Vokietiją.

Dičmonienė - - Kurlinkutė, 
Ona, d. Antano, gim. apie
1902 m. Tauragėje, 1941 m. 
repatrijavusi į Vokietiją. Lietuvių Tremtinių Sielovada ras Teofilius, vaikai Antanas no, gyvenęs Wentworth Avė.

Naujokienė - Bendikaitė, (16) Dieburg, Minnefeld 33, ir Pranas
Magdė, d. Miko, gim. apie Germafny Jonušas, Pranas, sūnus
1900—1906 m. Juodpetrių k., ono, gyveno Kanadoje
Tauragės valsč. ir apskr., 1941 Jurgelaitė, Albina, gyvenusi Treinys, Jonas

Lapinskienė, Ona, d. Kazio; 
išemigravusi į Kanadą.
- Labusevičius, Albinas, s.
Vlado.

Gelžinis, Adomas, s. Lauro, 
gim. apie 1896—1898 m^ maž- 
daug 1930 m. išemigravęs į 
Argentiną.

Stonąitė, Antanina, d. Sil
vestro, gim. apie 1890 m. Lin
gių k., Tauragės apsk., apie 
1920 m. išemigravusi į Argen
tiną.

Vasiliauskas, Petras, s. Pra
no, gim. 1912 m. Skaudvilėj. 
Tauragės apskr.

^iaulys^ Adomas,s. Antano 
gim. 1920 m.

Totilas, Stasys, gim. 1923 
m. Raseiniuose, ir jo žmona 
Vanda Pečkauskaitė - Totilie- 
nė, gim. 1926 m. Kelmėje.

Juozupaitienė - Kasparavi
čiūtė, Marijona, d. Juozo, gim. 
1918 m. Matiškių k., Taura
gės apskr.

Gaidamavičius, Povilas, s.
Petro, gim. apie 1936 m. Pa- 
gėgiouse, jo sesuo Birutė Gai
damavičiūtė ir brolis Andrius.

^ Gudmantas, Juozas, s. Jur-. 
gio.

Petkus, Stasys, gim. apie 
1917 m. Vaitinėnų k., Taura- ninko vaL 
gės apskr.

Kvietkauskas, Julius, s. Jo
no, gim. apie 1925 m. Maksvų 
k., Tauragės apskr.

Rimkus, Pranas, s. Kazio, 
gim. apie 1907 m. Lamankos 
k., Raudondvario valse., Kau
no apskr.

Kreiptis adresu:

NORWOOD, MASS. Ed. Rov*« Snow su žmona ir dukterimi savo 
lėktuvu ruošiasi j Kalėdą senio kelione po Ameriką.

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Ybrke paieškomi asmenys

Andriuškevičius, Antanas ir
Jonas, 'sūnūs Jono
Balčiūnas Kostas, iš Svilių 
k., Vabalninko vai.
Daugėla ^Mečislovas, žfaona

Kriuklis, Stasys 
Lukavičius, Henrikas 
Massel, S. J., gyvenęs 

_____ _____ _______ , Ronkonkoma, L. L, N. Y.. 
Devenytė, Barbora, ir duktė Paškauskas, William (Paz-
Liucija, iš Uogynių k., Vabal- kow — Paszkowski), sun. Juo-

Daugirdaitė - Valienė, Birutė, - 
d. Elenos ir Prano 
Davidzik, Ona
Devenytė —- IŽaugelienė, Bar
bora, vyras Daugėla, Mečis
lovas, ir duktė Liucija, iš Uo- 
gynių k., Vabalninko vaL 
Eidukevičius, Bronius, g. 
1919 metais išvykęs Kanadon.
Grigaitė — Krisiulevičiene, 
Petronė, iš Veisėjų vai, vy-

sio, g. 1926 m.-
Pieslikas, Juozas, sūnus Do
mininko, iš Raguvos vaL 
Pigagienė, Zabelė 
Pukenas, Aleksandra 
Rimkunas, Marijona 
Sedziukevič, Petras 
Slavinskas, Stanislovas 
Slavinskas, Vincentas
Stupuras, Antanas, sūnus Jo-

m. repatrijavusi Į Vokietiją ir - Vokietijoje, Schwarzheide sto- Trumpis, Albinas, Marija ir
gyvenusi Reichenbache. SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, vytoje -

„ . „ T. naudingas, iliustruotas, mėne- Kaminskas, Bronius, sūnus •-« j-Barnus, Kazys, s. Juozo, ca. A ’ usavičius, du broliai, is Medi-
hų k., Šešuolių vai., Ukmer
gės ap.

Grigaite, Vaičekauskas, Antanas, sūn.

80 metų amžiaus, gim. Vainu
to vaisė., 1907 m. išemigravęs 
i USA ir apsigyvenęs Pittsbur- 
ghe. Pa., su šeima: žmona 
Barbora Badene- Jakštaite iš 
Dudinų k„ Ž. Naumiesčio vals
čiaus, ir dukterimis Zofija,

Rimgaila, Benediktas ir Do-
minikas, s. Juozo.

Repūblic Winegim. 1898 m., Barbora, gim. 
apie 1902 m., ir Marei joną, 
gim. apie 1905 m.

Francienė - Karčiauskaitė, 
Franciška, d. Juozo, gim. apie 
18%—1898 m. Eržvilke, Tau
ragės apskr.
Mikinafas, Leonidas, apie 60 

metų amžiaus, kilęs iš Rietavo 
valse., ir jo žmona Margareta, 
kilusi iš Šilutės.

TeL EV 7-2089 
Sav. M. ir J. Jokūbaičiai

Vienintelis lietuvių monopolis, kuris gyvuoja 
jau 23 metai. Didelis pasirinkimas įvairių vy
nų, degtinių, konjakų, midų šventėms bei ki
toms progoms.

Sungaila, Jonas, iš Kvėdar
nos vai., Tauragės apskrido.

Tekutis, Pranas su šeima, iš 
Biržų apskričio.
Tvaškienė, Julijona, Tvaška, 
Leonardas, ir jų duktė Geno
vaitė.

Consulate General of Lithua- 
,nia 41 W«t 82nd Street New 
York 24, N. Y.

NERIZIKUOKITE
SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS I LIETUVA AB KITAS SSSB DALIS

Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutarti su Inturistu, Maskvoje.
£ Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik ką grįžo iš SSSR, kur vedė derybas dėl naujos su- 

’ 8 tarties su Inturistu. Jis tyrinėjo dovanu siuntinių situaciją ir rado, kad tūkstančiai siuntinių grąžinami į JAV-bes to
dėl, kad jie būna arba netinkamai supakuoti, nekorektiškai įkainuoti, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl yra tvar-

S bu, kad jūs veiktumet su firma, kuri dvidešimt penkių metų patyrimu Sukūrė puikiausių reputaciją.

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerintos, nauji skyriai atidaryti ir padaryta viskas, kad pagreitinus mums

Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti kiekvienam mūsų klijentui patvirtintą

SIUNTINIŲ GAVIMAS PASTŲ PATVIRUNAMAS IR SĄSKAITA ISSIUNCIAMA 
LĄIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ

<16 VVabiut St
f’hiladclphia 6, Pa.

Telefonai:
Egzekutyvinė įstaiga WA 2-0100

Siuntinių Depart. WA 1-3455

1991 Broadvniy 4102 Archer Avė. 1165 E. Tirt SL R*xnnjo, 6446 MieMgMi Avė.
Ncw York 23. N. Y Chicago 32. Illinois Cfevdand 3. Ohto BožS 27* Datųrt 10, MJeMgra

Tel. LYccum 5-0900 Tel. FReemont 6-0390 TeL UTah 1-0807 TeL Alidre* B-S7M TeL TAMimora ».7M0TeL AWdrW 8-B7M

AUKŠTYN
ŠIRDIS .

Kun. J. Prauskis 
“Pavyzdžius iš šventųjų 

ir kitų berniškų asmenų gy
venimo, žmonės ilgiau atsi
mena; tie pavyzdžiai daro 
didelės ir geros įtakos”^

' 'Re' pavyzdžiai yra sutelk
ti šiame leidinyje. B jų gali 
sužinoti: ar mes žinome, 
kur skubame? ar perskaitei

;« LietnviąAmerikos Piliečių Klubas »
L Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

laišką Tėvo? Kas yra meilė f ĮCį 
ir draugiškumas?

Kaina: 2 dol. 262 psl.
Gaunama Darbininko ad- 

ministrarijoįe 910 Wtllough- 
by, Brooklyn 21, N. Y.r

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

X Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai
5. Naujai išpuošta šokių salė.

z J®!
Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegeri _V. E.JUJL

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

V g? V V VVVVVVVVVV^uvV*

LDS CENTRO VALDYBA
Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas , 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklih St 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street

Norwood, Mass.
Finansų* Sekretorius

NeII Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 

' 409 W. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

Wedd‘ng Cake.
Bottl* for svory 10 persons

Gratuities and Sales

HOTEL MARTINIOUE

RESTAURANT

RESTMRAIT

BANGA TELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

TeL: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI Ik VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 
/• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vaL vak. 

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

TALARSK1
FUNERAL HOME-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Maple Avenue,

Maloniai patarnauja Uetuviama naujai įruoštose patai

TeL CHapel 6-1377

Hartford. Conn

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas Į 
naujomis, dažymas ir poliravimas

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtoimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad" Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliarino* Mkhlgan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik

Aptarnavimui Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis

FETEK LISAUSKAS

MINAS JAKUBAUSKAS

MBCISLOTAS KAVALIAUSKAS
TeL Hyde Perk 3-3975

GEOBGE GALONAS

TeL Tardė 7-093



PRISIMINĖ I. TREČIOKIENĖS 
GIMTADIENI

HE H 50 švenčių sveikinimais, tiks-
KMlIIENffiL jJRlr adresus, r nepa-

r ! ūš mirštant pašto zonos. Paštas
V. J. Alsimamymo pataria sveikiniųiams vartoti 3 
parapijai Maspathe centų ženklus. | tokius sveiki- 

kitais metais sueina 50 me
tų sukaktis. Parapija įsteigta 
1908 kun. N. J. Petkaus; ant
ruoju klebonu buvo. kita. A. 
Milukas, trečiuoju (nuo 1933) 
yra preį. J. Balkūnas. Jo kle
bonavimui sueina 25 metai, 
šios dvi sukaktys sutampa dar 
su Lietuvos nepriklausomybės 

*~paskelbimo 4(L metų -sukakti- naa -dar didesnio skaičiaus.
mi, Dievo Motinos apsireiški
mo Šiluvoje’ 350 metų jubilie
jumi ir šv. Kazimiero 500 me
tų gimimo sukaktimi. Visiem 
šiem minėjimam aptarti ir 

' jiem pasiruošti kviečiamas su
sirinkimas visų draugijų val
dybų, kolektorių, trustistų ir 
atskirų parapiečių. Susirinki
mas bus gruodžio 20, penkta
dienį, 7:30 vai. vak. parapijos 
salėje. Kas ir nėra laišku kvie- 

* timo gavęs, o norėtų ir ryžtų
si padėti tuos minėjimus gerai 
suorganizuoti ir atšvęsti, mie
lai laukiamas susirinkime. Su
sirinkimo uždavinys išrinkti 
komitetą, kuris vadovautų pa- 
siruošimo„darbam. Kviečia pa- 

: rapijos kunigai. ? 
Literatūros vakaras

kuri rengia New Yorko ;apy- 
linkės valdyba įvyks gruodžio 
22, sekmadienį, 5 v. v. Apreiš
kimo parapijos salėje.

Leonardas Žitkevičius pa
prašytas pakviesti į šį litera
tūros vakarą mūsų rašytojus, 
artistus ir menininkus. Reika
lui esant, prašom kreiptis: 293 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. 
Tel. EV 7-1097.

J. Aistis, A Landsbergis, P. 
Naujokaitis, V. Jonikas, N. 
Mazalaitė jau sutiko skaityti je jęojegįjoj^ Paroda tęsis pus- tinis ir visuotinis tretininkų 
savo kūrybą literatūros vaka
re. Iš kitų pakviestųjų laukia
mas atsakymas šiomis dieno-

minus
syti, be to, jie eina pirma kla
se, laiku pristatomi į namus 
ir, adresato neradus, sugrąži
nami siuntėjui. Praeitais me
tais Brooklyno paštas nuo 
gruodžio 1 iki gruodžio 25 
persiuntė 170,00 ,000 įvai
riausių vienetų, šiemet laukia-

Jonas Aistis 
išleidžia eilėraščių rinkinį 

“Kristaliniame karste”. Kny
ga jau atspausdinta ir baigia
ma įrišti. Pasirodys dar prieš 
Kalėdų šventes.

Laurencb Harvey, 
lietuviškos kilmės artistas, 

vaidina viename Broadway’- 
aus teatre (Adelphy, prie 54 
gatvės), “Country Wife” vei
kale. Jis yra gimęs 1928 m. 
spalio 1 d. Joniškyje, jo tikra 
pavarė yra Laurynas Skin
kys. Jo tėvai išemigravo į Af
riką, kur mažasis Laurukas 
užaugo ir baigė mokyklą. Ke
lis metus mokėsi .architektū
ros, bet vėliau metė ir įstojo 
kariuomenei). Atsitarnavęs 
baigė Karališkąją Dramos 
Meno Akademiją Londone, 
dirbo Manchesterio teatre, 
vaidino keletoj filmų, televizi
joje. Dabar persikėlė į Ameri-. 
ką ir šiuo metu vaidina New 
Yorke.
Tradicinius kalėdinius šokius

Apreiškimo parapijos salėje 
rengia Liet, vyčių 41 kuopa. 
Gros Joe Thomo orkestras.

DaiL V. K. Jonyno
43 kūriniai dabar yra išsta

tyti Millwaukee, Wisc., vieno-

NEW YORKEbuvo suvažiavę JAV vaistyto ^gubernatoriai. HP k. 1 <L: Oregono gub. Robert D. 
H oi mes, Coiorado —Stephen L. R- McNichols,Michigano — G. Mennen Wiitiams. New York o — 
..Averell Harriman, Minnesotos — Orville L. Freeman.

STUDENTAI DĖKOJA TĖVAM PRANCIŠKONAM
- ‘S z

- Uotuvię StUBentę Sąjungos tuvių Bendruomenės darban. Šia proga suvažiavimas is- 
JAV visuotinto narių suvažia- 4."Suva2hvinfas dėkoja^ Lie-*

tuvių Studentų šalpos Fondo 
administratoriams, lėšų teikė
jams bei aukotojams, kurie 
savo darbais palengvina lietu
viams studentams nugalėti fi
nansines kliūtis siekiant aukš
tojo mokslo ir tuo pačiu pra
šo jų bei visos studentijos ir 
toliau šiame reikale bendra
darbiauti.

5. Giliai išdiskutavęs “Litua
nus” reikalus, suvažiavimas 
pasisako už šio žurnalo tęsti
numą Lietuvių Studentų Są- 
jungos jurisdikcijoje praple- 
čiant administracinį kolektyvą 
ir kviečiant Sąjungos alumnus 
į aktyvų darbą. /

vimo, įvykusio 1957 m. lap
kričio mėn. 29 d. — gruodžio 
mėn. 1 d„ Starterio viešbutyje, 
New Yorke, rezoliucijos

1. Lietuvybės pagrindo su
stiprinimui ir gilesniam tauti
nės kultūros supratimui, su
važiavimas ragina visą lietu
viškąjį jaunimą stoti į aukštą
sias .mokyklas, o studentiją 
skatina siekti kiek galima pai
nesnio išsilavinimo ir lituanis
tinių dalykų studijavimo.

2. Koordinuojant Sąjungos 
Užsienio skyriui, per “Litua
nus” puslapius ir skyrių bei 
privačia iniciatyva visa lietu
viška studentija stengsis krei
pti pasaulio tautų akis į Lie
tuvos padėti.

• - 3. Suvažiavimas, suprasda
mas Lietuvių Bendruomenės 
reikalingumą ir įvertindamas 
Amerikos Lietuvių Bendruo
menės darbą ir pastangas, 
skatina visus studentus indivi
dualiai jungtis Amerikos Lie-

ganizacijoms ir asmenims pri
sidedantiems prie “Lituanus” 
leidimo ir visiems talkininka
vusiems ir aukojusiems per 
“Lituanus“ piniginį vajų, ypač 
dr. P. V. Vygantui ir jo vado
vaujamam redakciniam kolek
tyvui, V. šliupui ir jo vado
vautai vajaus komisijai, B. 
Vaškeliui ir visai Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungai ir Tė
vams Pranciškonams.

6'. Suvažiavimas dėkoja ren
gimo komisijai ir visiems pri- 
sidėjusiejns prie suvažiavimo 
ir banketo suruošimo.
Rezoliucijų Komisija: G. Ged
vilą, E. Kaminskas, D. Staniškis

Jieva Trečiokienė, Netv Jer- , 
sey lietuvių veikėja, gruodžio 
8 minėjo savo gimtadienį. Ta 
proga jos namuose ją aplankė 
daug artimų draugių, apie' 50. 
Buvo įteikta daug gėlių ir 
brangių dovanų. Ir Trečiokie
nė irisas pavaišino gėrimais ir 
skaniais užkandžiais. Buvo pa
sakyta daug kalbų ir linkėji
mų. Kalbėjo Ona Gudienė, 
Kristina Korbet, Veronika Bu- 
dreckienė, A. Norušienė, Ste- 
11a Gaubienė, Adelė Kazanau- 
skienė,ir k Visos jai linkėjo ! 
daug geros sveikatos ir gražių ' 
metų.

I. Trečiokienė pirmininkau- ; 
ja Newarko lietuvių- moterų 
klubui jau 18 metų, o prieš ; 
tai 6 metus buvo sekretorę. 
Per tą laiką įsigijo daug gerų 
ir nuoširdžių draugių.

Newarko lietuvių moterų 
klubui vasario 8 sueis 25 me
tai.z Ta proga klubas rengia 
didelį banketą. Koresp.

BARASEVICIUS ir SĖN1H
F U N E R A L HOM 1

254 W. Broadway 
South Boston. Mase.

JOSEPH BARACEVlCIlfe
Laidotuvių Direktorius
ToL ANdrow 9-2390

WAITKU~S 
FONERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorių 

ir Balsamuotojas 
Camhridge, Mass. 

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykat- Aptarnauja .Cwn- 
bridge tr Bostono, kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios tr į kitus miestus.
Re&ale Jaukite: TeL TR S-S4S4

NEW YORKAS

VIEŠA PADĖKA

MASPETH, N. Y.

Praeitą sekmadieni Maspe- 
tho parapijos salėje įvyko me-

25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga š. m. 
lapkričio mėn. 30 d. giminės, 
prieteliai ir pažįstami mus 
aplankė, širdingai sveikino, 
nesigailėjo gėlių ir įteikė gra
žių dovanų.

Mums buvo tikrai didelė 
šventė, o drauge ir dvasinis

Už a. a. dr.
Aleksandrą Dumbrį

jo trijų metų sukakties pro
ga gedulingos pamaldos bus ši 
šeštadienį, gruodžio 21, 8:30 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Kviečiami giminės ir ve- 
lionies draugai bei pažįstami.

J. Stawron ir p. Anderson iš 
Newark, N.J., V. Grigaliūnie
nei iš Bronx, N.Y., A Vit
kauskui iš Harrison, N.J., 
muz. Alg. Kačanauskui ir vi
siems kitiems, kurie vienu ar 
kitu būdu mus ta proga svei
kino ir pagerbė.

_____ _ _____ _ _ _________Taip pat širdingai dėkoja- 
pastiprinimas, jog po 25 metų Amerikos Lietuvių R. K. 
ir svetimame krašte taip gau- Moterų Sąjungos 63 kuopai 
šiai buvome savųjų ir artimų- Keamy, NJ., kun š. m. gruo- 
jų apsupti ir taip gražiai pa- .džio men. 8 d. suruošė mums,antro mėnesio. Be to, mėnesi- kongregacijos susirinkimas.

ms knygos klubas jau ket- Pritaikytą paskaitą laikė kun. SerbtL proga^ tokĮ jaukų netikėtą
virti metai išleidžia jo spalvo- P. Bulovas. Paskaita buvo tik- už visa tai: atsilankymą, būiį, apdovanojo gėlėmis ir
tą Kalėdini sveikinimą. Daili- rai graži ir iš jos pasisėmėme sveikinimus ir dovanas taria- įteikė gražią dovaną.
ninkas f ’ -
Audubon mene draugijos jury 
komisijon, kuri atrinks paveik
slus jų rengiamai parodai.

Mirė

taip pat pakviestas daug minčių. Susirinkimo me- me nuoširdų lietuvišką ačiū
tu buvo renkama taryba, kuri ]“
paliko ta pati, išskyrus pirmi- pijos vikarui kun. P. Toto- 
ninkę. Jai atsisakius dėl svei- raičiui, Velevams, Znūtams, 
katos, buvo išrinkta nauja. Barzdukams, Macijauskams, 
Buvo* nutarta surengti pirmą prof. K. Račkauskui, J. Kups- 
gavėnios sekmadienį pobūvį— p- Šukiui, A. Mockui iš
arbatėlę su užkandžiais. Keamy, N J. Bitėnams iš Ri-

v ' chmond Kili, N.Y., J. Balė
nienei iš Brooklyno N.Y., V.
Mėlinienei, kuri ypač daug
prisidėjo prie mūsų .šventės visa paruošta ir atrodo,

Visiems visiems dar kartą 
Newarko šv. Trejybės para- nuoširdus lietuviškas ačiū.

Keamy, 1957 XII 11
Juozas ir Marija Mėlyniai

Elzbieta Voiciekauskienė, 
gyvenusi Elderts Lane, 67 m. 
mirė gruodžio 15, Paliko vyrą 
Adomą. Laidojama ketvirta
dienį, gruodžio 19, iš Apreiš
kimo par. bažnyčios šv. Jono rodomą didelį mums palanku- 
kapinėse. Pašarvota ŠaVnskų

Mūsų kongregacija yra dė
kinga parapijos kunigams užIšnuomojami 4 kambariai ir 

virtuvė; visi šviesūs; be šili
mos. 403 Chauncey St., Brook- _________________ ________.
lyn, N. Y. Vaitukaitis. P. Kai- laidojimo įstaigoje Woodhave- J. Balkūnui, kun. P. Lekešiui 
na labai prieinama.

rną — mūsų direktoriui prel.

ir kun. Pr. Bulovai. Taryba

suruošimo, R. ir A. Mėti
niams, Zikarams, Maldei- 
kiams, Diliams, P. Zalūbai.

ŠVENTŲ JI DIENŲ 
PLOKŠTELĖS

Kalėdų šventėm yra paga
mintos plokštelėj kurios vaiz
duoja dešimtį šventųjų dienų 
(Ten Holy Daysj. Plokštelės 
duoda pasakojimus ir giesmes. 
Muzika kompanavo Gerald 
Marks, vienas iš žymiųjų Ame
rikos kompozitorių. Pasakoja 
ir gieda solistas Ray Middle- 
ton, amerikiečių didžiai mėgia
mas. Jo pasakojimus ir gies
mes palydi Hammondo vargo
nai ir Howard Barlowo diri
guojamas simfoninis orkestras 
ir choras.

Plokšteles (record) išklausy
ti trunka apie valanda laiko. 

- Jų skambėjimas yra aukšto 
tikslingumo (Hi-Fi). Jos labai 
tinka sudaryti šeimoje religinę 
nuotaiką, o vaikus supažindin
ti su religiniais įvykiais, kurie 
kaupiasi apie Kalėdas.

Plokštelės yra atskirai paga- 
25 metų vedybinio gyvenimo mintos katalikam ir protes

tantam. Katalikam privalomas 
bažnytinės vyriausybės patvir
tinimas (imprimatur) yra su
teiktas New Yorko arkivysku- 

. pijos kurijos. Pasakojimui tek
stas yra paruoštas Msgr. Ed- 
win B. Brodericko, kardinolo 
Fr. Spellmano sekretoriaus, 
kuris yra buvęs New Yorko 
kurijos direktorium radijui ir 
televizijai.

Plokšteles galima gauti pas 
Hammondo vargonų firmos 
atstovus. Jų kaina $5.95. 
(Skelb.)

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s; 
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.
- Bnoklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043

1 Matthew P. Ballasg

ALB. BALTRCNAS-BALTON g 
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva |
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJA& J

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Williani J. D ra ke

Visų laukiamos 
Šv. Kalėdos

jau nebetoli. Pas mus

Dragūnas
LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

UKBJURA B KITAS SSSB DALIS YRA |
PARCELS TO RUSSIA, INC. j

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y.; TeL: INgenol 7-7272. INgersol 7^465 |

jau 
lyg 

tikras Kalėdų laikas. Mano
me, kad dar neužmiršote mū
sų prekybos vietos; tad bus 
visai nesunku ją surasti.

Mrža kas visai nieko neper
ka Kalėdoj Pas mus tu 
rėsite didelį pasirinkimą įvai
ki vertingų ir pigesnių pre- 
dų >et kokiai dovanai ir jiaip 
sau nusipirkti. ' Primename, 
kad ttr'ine visai naujų bJ į- 
vairių -’ietuviškų ir >i.fušfci 
sveikinime atvirvči-j, ’tnpor 
tuotų eglutės papuošalų. Turi
me importuotų brangenybėms 
dėžučių ir albumų su muzika 
ir be jos; kaina — nuo 31 iki 
$32. Be to, turime įvairiausių 
saldainių: vietinių, importuo
tų, šveicariškų ir visų mėgia
mų, kelių rūšių. Rūtos šokola
dinių. Pas mus rasit? Augus
tino liet, albumus, brangesnes 
rašomas p’unksnas.

I Stephen Bredes J r
ADVOKATAS

| 37 Sberidan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

t Te). APplegate 7-7083

J. B. SHALINS - ;
JALINSKAS

Laidotuvių Direktonua 
B4-02 JAMAICA AVĖ. !

(prie Forest Parkway Station)

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbinga* laidotume*. < 
Koplyčios nemokamai vteo*e' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7*4499

PRIĖMIMO PUNKTAS j
New York Oty, 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1540

GAtTTE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS. I

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos * 
instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus. |

Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai | 
persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun
čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, | 
kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą.

Siuntiniai Išsiunčiaini per 24 valandas uuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai I 
nuetea per 7-10 dienų. I

Siuntinių pristatymas garantuojamas gavšjo parašu. Jūs gaunate per mūsų ištaigą gavūjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę dubininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiaL Atvy- | 

kus į įstaigą, jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant. Į
' Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio- Q ūno nei. a«oumus, Brangesni s |

je tvarkoje ? I rašomas p’unksnas. įvairių s
Mūsų įstaiga per ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patamavi- || žaislų, Įvairaus dydžiu lėlių,

mn rbttf4Aa cm 1 misom iafoiem __ _ ____

Į

PABCELS TO RUSSIJU INC.
1590 Bedford Avenue, Brooklyn 16, N. Y.

fii įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4.

keramikos ir pliušinius gyvu
liukus ir daug kitų prekių Jū
sų pasirinkimui. Krautuvė at
dara kasdien

LlnMme Unksmę tv. Kliedu 
J. IR O. BEI SŪNUS GfNKAI

I 
tvirtina- |

Draudimo reikalais, taksy (Ynconie ! 
Tas) paruošimui, notoriniy doku* į 
menty tvirtinimui 

kreiptis pas 

Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC 

Užpildomi federafiniai bei valstybiniai taksai, 
mi įvairūs dokumentaL

prairtose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rimų atsažomybčs bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
Dtiahningų atsitikimų bei Ilgo*, kartu apmokant ir ligoninė* 
“ idas. 

Gyvybės apdraudimas — TRAVELLKS IN’S. CO„ Hartford.

Greitas tr sąžiningas patarnavimas
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai vak

Juozas Andriušis
87—09 lamaica Avė tVoodhaven. 21. X. Y

Vlrginia 7-4477


