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įskvos komuniz-

Africsltare •jalus Amen

. Bet buvo paten- 
'kratai jau dėl to,

no pareiškimu. Gromyko 
su derybom. Vatikanui.

buvęs Achesonas. Tada 
les veikė puikiai.

Bulganinas ministerius atmetė. 
Neutralumą siūlo ir Italijai.

ANGLIJOS min. pirm. Macmillana* šeiių savaičių kelionėje pas 
Indijos min. pirm. Nehru ir jo dukterį.

Prezidentas kalbėjo. 45 min. 
Jam plojo 44 kartą, daugiausia, 
respublikoj 
kinti ir dei 
kad prezidentas pasirodė atga
vęs sveikatą ir galis vadbv?futr 
Jo kalbos turini apskritai Kon-

Trumanaš prisidėjo

mų, idėjų ir principu srityje. 
Jos sudaro pagrindą taikiam 
gyvenimui. t . ■

Minėjo čia reikalą pertvarky
ti Pentagonu, kad nebūtų kon
kurencijos, biudžeto padidini
mą raketom ir tyrinėjimam, už
sienio prekybos' išplėtimą, už
sienio pagalbos palengvinimą.

Per Sovietų vyriausybes gai
vą kreipėsi prezidentas į sovie
tinius gyventojus, kad Amerika 
siekia sustabdyti pasaulio bėgi
mą i naujus naikinamuosius ka
ro pabūklus. Tai svarbiau ne 
žodžia i apie taiką, nes jie reika
lauja taikos darbų. Tam prezi
dentas kvietė ir Sovietų vy
riausybe.

Kardinolo Mindszenty sek
retorius kun. A. E. Turcsanyj 
sausio 10 buvo . pasmerktas 
visam gyvenimui, kalėti. Kiti 
15 kunigų nuteisti trumpes
nėm bausmėm. Majoras C!

mės nieko

~ Prezidentas E5senhoweris 
penktadienį, sausio 10, atsa
kė laišku į Bulganino gruo
džio 10 laiško siūlymus. La
bai ramiu ir taikiu tonu Ei- 
senhoweris į Bulganino siū
lymus atsakė kontrpasiūly- 
mais:

Sovietai sausio 11 paskelbė dar. 
kad "beatomė erdvė" dar turė
tu apimti ne tik Lenkiją, Čeko
slovakiją ir rytu bei vakaru Vo
kietiją ,bet dar ir Skandinaviją 
bei Italiją su Albanija.

*Laureatai demonstravo
Xew Yorke sausio 11 Wal-

Mtrutiraal *•>
1-1 
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gresas priėmė palankiai. Tie, 
kurie kritikavo, labiausiai kėlė 
prezidento siūlomų priemonių 
nekonkretumą.

“beatomės erdVės” minčiai. 
Eisenhoweris pasisakė, kad 
“beatomė erdvė” neturi jo
kios reikšmės kariniuose san
tykiuose ir tesiekia tik Vokie
tijos suskaldymą įšaldyti, o 
dėl atįominių bandymų Eisen- 
howeris siūlo daugiau^ su
stabdyti bandymus visai ir 
vykdyti nusiginklavirną tam 
tikroje kontrolėje.

• Bulganinas siūlė viršū
nių konferenciją; — Eisen- 
howeris sutinka susitikti Su 
Sovietų Sąjungos vadais, ka
da tani bus pąruoštas kelias 
diplomatiniais kanalais ar 
per užsienių reikalų minis^te- 
rius. Reikia, kad viršūnių su
sitikimas nebūtų pasauliui 
naujas nusivylimas.

Wag- 
12-18 
laiku

dori — Astoria buvo, sureng
tas pągejbimas Nobelio pre
mijos laureatam. Svečių su
kviesta buvo per 500. Daly
vavo ir Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas.

taip 
pat prie Achesono, kuris kri
tikavo Trumario buvusį ats
tovą Maskvoje Kennaną.

būtų apsisaugota nuo staigaus 
užpuolimo. Vokietijos sujungi
mo klausimą, prekybos išplėti
mą, garantijas nuo jėgos varto
jimo viduriniuose rytuose.

Bulganinas atmetė Nato kon
ferencijos siūlytą užsienių rei- 
kalųjįpinisterių susitikimą (vie
toj Bulganino siūlomos viršū
nių konferencijos).

Tęsdami diplomatine akciją.

comuni§£ 
metų;;

Bulganinas tą pačią sausio 9. 
kada kalbėjo Eisenhoweris, pa
skelbė naujus savo laiškus dau
gelio valstybių vyriausybėm. Ta
me laiške Bulganinas konkre
čiai skelbė:

Maskva .per du-tris mėne
sius sušauksianti viršūnių kon
ferenciją.

Konferencijoje turėtų daly
vauti Atlanto ir Varšuvos paktų 
vyriausybių pirmininkai, o taip 
pat Indijdš. Afganistano. Egip
to. Jugoslavijos.. Švedijos. Au
strijos. komunistinės Kinijos.

AR PREZIDENTO KALBA 
SUTELKĖ APIE SAVE AMERI
KIEČIUS IR JU PASITIKĖJIMĄ 
GRĄŽINO BALTIESIEM RŪ
MĄ#?

gia vykdyti.
• Bulganinajs siūlė sustab

dyti 2-3 metam atominiu

Bulganinas paskelbė ląišką 
ketvirtadieni, o jau penktadieni 
vąlst. sekr. Dulles koresponden
tam -pareiškė:

Konferencija turės svarstvti Sovietinių raštų potvynis pir-. 
nuausta siekia propagandos. Amerikos koillll

lankai atsitveria nuo Va
karų

Lenkija nuo pereito šešta
dienio suvaržė susisiekimą sako, ką reikia daryti' 
savo piliečiam su Vakarais, respondentas klausė: “Kas
dešimteriopai pabranginda- jam pasakė, ką daryti?” Tru
mą užsienio, pasus. Nuo da- manas: "Vyriausias vadas”,
bar pasas atsieis 5000 zlotų, Korespondentas: “Tamsta

lieka, arba pasiduoti Europos < arba- 209 dol., arba trijų mė- buvai vyriausias vadas? Tru-
valstybių norui ir prarasti tais- esių darbininką atlyginimą, manas: "Taipv.
vojo pasaulio vadovavimą, arba Pernai su visokiom^ ekskursi- Trumanas pasisakė ir apie, 
imtis radikalių reformų ir at- jom į vakarų valstybes 'buvo valst. sekr. Duries: ,?Dulles
gauti Vairą į savo rankas. Išvykę 250,000 lenkų. reikia boso”. TOkis bosas Jhm

liziną Jungtinėse Valstybėse”. 
Tiem idealam tarnauti jis nega
lįs būdamas komunistų partijo
je‘/omu nistų partija izoliavosi- 

■vnfe Amerikos liaudies .dėl mū
sų pačių kvailumo”.

Gatės mini, kad partijoje li
kę 7,000 narių, ir po kelerių me
tų partija virs tik mumija. Pa
sisakė prieš 
mą, kuriame nėr^ demokratijos 
Prisižadėjo būti

Maskva ir 
Vatikanas

, Maskva nori sau naudos ir iš 
Vatil 
siūle

meriką izoliuoti, palikti vieną. jono.
Maskvos siekimas čia visai su
tampa su amerikiečių izoliacio- 
nistų siekimais.
_ Europos valstybės parodė 
daugiau noro nei Amerika de
rėtis su Maskva, net Užmiršda
mos. ką buvo sutarusios Nato 
konferencijoje. Amerikai be-

NYT korespondentas iš^las- 
vos sausio 12 pranešė, kacr So
vietų užsienių reikalu ministeris 
Gromyko pareiškęs, jog Sovietų 
Sąjunga būtų suinteresuota su
sitarti su Vatikanu dėl klausimų 
taikos reikalu. Gromyko' paša* 
kęs,kad Vatikąpo pažiūros, kiek 
jos atsispindi paskutinėse popie
žiaus kalbose, sutampa su Mas
kvos pažiūrom kai kuriais klau
simais dėl taikos.

Tokias mintis Gromyko dės
tęs italų kairiųjų grupei, kuri 
lankėsi Maskvoje, pereitą penk
tadieni sausio 10

Jei jis taip kalbėjo, tai savo 
žodžiais norėjo sustiprinti Ita
lijos komunistas tikinčioje ir ka- 
tališkoje Italijoje., kad jie galėtų 
pasakoti lengvatikiam, jog Mas
kvą nori bendradarbiauti su Va
tikanu. ..T-

Eisefihoweris ir Bulganinas paaiškino, ko jie nori
Maskva užsimojo Europą atplėšti'nuo Amerikos ir Ameriką palikti izoliuotą

Tam Jungtinės Tautos yra
sudarytos. Jų dalyviai yra įsi- dekliaracijom nesiderina.
pareigoje saugoti ir ginti tai- Priminė taip pat, kad*pa- , Dean* Acheson, buvęs sekre.. 
ką, bei ginčių taikingą spren- sitikėjimą sukels sutartų da- sausio 11 griežtai pasisakė prieš 
dimą. Tik Sovietų Sąjunga * lykų vykdymas. Ženevoj 1955 George Kennano siūlymą ati- 
sukliudė Jungt. Tautų Sau- buvo viršūnių sutarta leisti traukti karines jėgas iš Vokie1 
gumo Tarybos sprėndimus Vokietijoje laisvus rinkimus, tijos ir iš visos Europos. Ken- 
taikai ginti savo 83 kartus To Sovietų Sąjunga nevyk- nanas buvo kalbėjęs, jis galįs ti- 
pavartotu veto. Eisenhowe- do. Jaltos konferencijoje 1945 kinti, kad Sovietai Europos ne
ris siūlo stiprinti Jungtines viršūnės sutarė leisti rytu Eu- puls. ’
Tautas. ~ Achesonas. kurio žinioje ki-

NAUJIENOS APIE ŠATE- tados dirbo Kennanas, pasisa
kė, kad su šitom idėjom Ken- 

Amerika rengiasi šią savai- nanas Jau ne dąpar rodosi.
tę paleisti vėl satelitą. Dabar Jau 1949 jis .siūlė demokra

tam jas priimti, bet demokratų 
Pažymėjo 

idėjos 
demo-

Jo siūlomą, tada ir dabar, vir- J 
šūnių konferencija nebus nau
dinga. jei ji nebus paruošta pa
sitarimuose 5>rieš tai.? O. geriau
sias būtų tokiai viršūnių konfe- John Gatės pasitraukė iš par- 
encijai pasiruošimas, jei Sovie- tijos.
tai parodytų savo gerą Gatės pareiškė partijoje iši 
valią, pirma įvykdydami tuos buvęs 27 metus. Dabar jiš" 
susitarimus ,kurie buvo primti yra 44 metų, taigi 
1955 Ženevos viršūnių konfer
encijoje. Ten buvo keturių su; 
sitarta Įvykdyti Vokietijose lais
vus renkimus.

tauti pradėjo nuo 
Jis buvo dalyvavęs savano
riu Ispanijos pilietiniame 
kare. Iš Amerikos tada buvo 
nuvykę 3000 komūnistų. Da
bar Čates pareiškime prisfe. 
minė, kad jis buvo nuteisiąs.. 
Amerikoje kalėti 3 metus ir 
8 mėnesius už pirmą konspiraci
ją 1950 prieš Amerikos demo
kratini režimą. Tokių nuteistų 
tada buvo'11. Sakosi jau tada 
turėjęs laiko gerai pergalvotu 
komunistų kelius. Dabar pasi
traukęs iš partijos dėl to .kad 
“pajutau, jog komunistų partija 
nustojo buvus jėga, kuri kovoja 

Visų laureatų centre buvo už demokratiją, taiką ir socia- 
buvęs Kanados užsienių rei
kalų min. Pearson, gavęs, pep 
nai Nobelio premiją už tii- 
ką. Jo nuopelnu taikai lai
komas Jungtinių Tautų karį> 
nio junginio pasiuntiritaš 
tarp Egipto ir Izraelio. Nuo
pelnas toks kaip ant ankštų 
ir dėl to pratrūkusių kelnių lo
po užsiuvimas — iki naujo 
pratrukime). Tačiau laureatų 
pagerbimas buvo panaudotas 
daugiau propagandai už de
rybas su Maskva. Pats Pear- Tji jau nebe pirmas komuniz- 
sons siūlė tik derybas diplo- mo šulas, kuris meta komuniz. 
matiniu kanalu, bet kritika- O Gatės buvo šulas .nes buvo ne- 
vo Eisenhowcrio ir Dulles rei- tik redaktorius, bet ir vienas iš 
kai avimą. kad Sovietai paro- 'partijos 7 sekretorių. Partijai 
dytų grros valios, vykdyda- smūgis. Amerikai naudos tik 
nū jau tai. kas yra sutarta, tiek, kad bus mažiau vienu, ku- 
Bertrand Russell, 1950 lau- rie kenkė Amerikai. Bet tai jis 
realas. jau tiesiog siūlė* "k<A galėjo padaryti daug anksčiau, 
egzistenciją”. tai butų mažiau žilos padaręs

Amerikos biudžetas auga. B.udteto <nrė»«feHu< e f. 
Sruntfage «Hktna, kad biudžetą* -**eks 73.9 bilijonus, i* ju. 45® 
ei* apsaugos rtikalam.

A. Palinkas, kurio tankų da
linys buvo kardinolą išvada
vęs iš kalėjimo, nubaustas 
mirti jau 1956 gruodžio 10.

perdaug nesigarsina.
Maskva parinko Bulganino Sovietų pirmas satelitas, 

laiškui skelbti ta pačią dieną, % paleistas spalio 4, jau nuk- 
kada kalbėjo Eisėnhoweris. Eu- rito. Antras satelitas, palęis- 
ropinėję spaudoje Bulganino lapkričio 3, tebesisuka,

. rėjo nustelbti Eisenhowerio kai- bet Jau tik 810 mylių aukštu- 
pasisekė. moję nuo žemės.

Pirmiausia ir atviriausia dėl Mindszenty gelbėtojo ir ben- 
Eišenhovverio kalbos atsiliepė dradarbio likimas 
anglų spauda. Palankiai priim
dama pastanga?'stiprinti karinę 

____-jėgąr—spaudos dalis kritikavo 
Eisenbovverį, kad jo programa 
nepakankamai konkreti ir ne
pakankamai dinamiška. Ji taip 
pat nepasakiusi nieko apie Bul
ganino siūlomą viršūnių kon
ferenciją. Tokią konferenciją 
labiausiai remia darbiečiai. Bet 
ir konservatoriai kolioja valst. 
sekr. Dulles.

Savaitės Įvykių eiga parodė — ke auga
Maskvos siekimą atitraukti nuo Gub. Harrimanas paskelbė,
Amerikos Europos valstybes, vi- kad N. \orko valstybėje be- W. Trumanas, buvęs prezi- 
sas ar dalim, įas~nustumti j darbių skaičius padidėjo 60, dentas, sausio 12 atsiliepė- 
Kbutralumą Jr tokiu būdu A- 000. Viso esą jau pusė mili- Eisenhovveris nėra nei geras 

politikas, nei geras biudžeto 
darytojas. bcV “jis buvo di
delis karo vadas Europoje ir 
Nato, kai buvo, kas jam pą:

Ko-.

Reikia susitarimus vykdyti, o ne v 
dekliaracijas kartoti

.Prezidento Eisenhowerio atsakymas Bulganinm

AR AMERIKA BUS VIENINGA? 
Ir demokratai pasmerkė Kennaną

partija jas atmetė, 
taip pat, kad Kennano 
ir dabartinę metu nėra 
kratų idėjos. .

Achesonas pastebėjo. 
Kennanas visuomet remiasi ne 
gyvenimo daviniais, bet savo 
išgalvotam idėjom. Su ironija 
pastebėjo: Kennanas turi turė- 

‘ti “dievišką apreiškimą", jeigu 
jis gali skelbti, kad tautai nėra 
ko bijot? sovietinės agresijos. 
Atsižvelgiant i.tai. kaip Sovietai 
vartoja savo karinę jėgą. — 
kalbėjo Achesonas— jei ne A- 
merikos jėgos, tai vakarų Euro
pos nepriklausomas gyvenimas 
vargiai kuo skirtųsi nuo rytų 
Europos.

Bedarbiu skaičius New Yor- 
TRUMANAS APIE EISENHOVV- 
WERį, DULLES, KENNANĄ

Spaudos savaitė
New Yorko majoras 

neris - paskelbė sausio 
spaudos savaitę. Tuo 
norima pagerbti ir Benjami
ną Frankliną, kiltis gimė 
sausio 17 ir kuris laikomas 
Amerikos spaudoš tėvu.

ropos tautom išsirinkti lais
vai tokią . valdymosi formą, 
kokia jom patinka^ Sovietą-' 
Sąjunga to taip* pat nesiren-

Rytu-Vakarų kovoje pereita 
savaitė buvo labai reikšminga. 
Ji išryškino - svarbiausių kovos 
dalyvių pozicijas — Amerikos 
ir Maskvos. Amerikos nusista
tymą išreiškė prezidento Eisen- 
howeiio kalba sausio 9. ketrir- 
tadieni. Kongrese ir prezidento 

. atsakysiąs t Bųlgahįnui' laišku 
peąktad. sausio Prezidento 
vedamosios mintys: ____

Mūsų saugumui didžiausia 
grėsmė yra Sovietų imperializ* 
mas. -

Jam atsispirti turime susti
printi savo karines jėgas. Bet 
ne tik karines-reikia sustiprin
ti veiklą ūkinėje, diplomatinėje, 
prekybos, švietimo ir tyrinėji-

VALST. SEKR. DULLES TUOJ 
PAT ATSILIEPĖ DĖL BULGA
NINO NAUJOS ATAKOS.

• Bulganinas siūlė deklia- 
ruoti draugiškų santykių ir 
bendradarbiavimo plėtojimą. 
Eisenhovveris: tokis bendra
darbiavimo noras jau yra pa
reikštas Jungtinių Tautų 
chartoje. Reikia ne pareikš
tus dalykus^ Kartoti, bet juos 
vykdyti konkrečiais darbais.

— Varšuvos paktų nepuoli- O pereitų metų lapkričio 
mo sutartį — Eisenhovveris: mėn. Sovietų Sąjungos ko- 
Jungtinės Valstybės labiau munistų partijos dekliaraci- 
vertina kolektyvinį saugumą,, ja. kad komunizmas laimėji- 
kuris yra atremtas visuotinę mo visame pasauly sieks ne- 
baze — Jungtinėm Tautom, išskiriant ir smurto priemo

nių, su bendradarbiavimo’

svetimų kariuomenių atitrau
kimą iš Vokietijos, beatomės Bulganinas
erdvės klausimą, oro kontrolės naujo nepridėjo prie to ką bu- 
daliai Europos klausimą, kad vo parašęs gruodžio 10. kišką

Amerikos komunistų par
tija nutarė sustabdyti savo 
dienraštį Daily Worker nuo

si fi
•- -- ■ ■- £7* •.< • r
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Darbo fronte

A SHARE IN AMERICA!

kas eina savaime.

apklojo Kauno gatves ir pašlai
tes. Mes vėl šalom, gainiojom 
ubagus ir čigonus nuo pečiaus 
ir apsikutavusios sugrubusiomis 
rankomes aptarnavom savo “pi
jokus”.

safest form, it am t be lošt, srolcn or dcstroyed beeause 
the U. S. Treasury will rcplace your Bonds wii!u>ut 
chargc if anything happcns to them.

Vasarą Katia buvo atleista iš 
darbo, nes kontrolė rado išeik
vojimą. Sašai nebuvo pas ką už-

DULLEŠ prieš viršūnių 
PASITARIMĄ

eiti, ir aš retai jį matydavau. 
Staiga vieną dieną jis vėl pasi
rodę mūsų bufete, sėdasi į kam
putį su savopilna'uniforma ir, 
kai aš priartėjau, apsižvalgęs 
klausia: “Sakyk, tavo pavardė 
tokia ir vardas toks, ir buvai 
teista pagal paragrafą 58 I A 
25 metams ir pernai grįžai iš 
lagerio?” Man pasidarė nejauku, 
ir silpnu balsu atsakiau: “Taip, 
tai aš”. , .

jos LB tarybos narių rinki
mais visuotinio, balsavimo bū
du; 3 ar JAV lietuvių atsto
vų rinkimus į PLB Seimą tu
ri pravesti ta pati rinkinių 
komisija, kuri vykdys LB ta
rybos narių rinkimus ir tais 
pačiais nuostatais tik atskiru 
kandidatų sąrašu; 4. ar ta
rybos nominacijų komisijos 
gauti kandidatai į PLB Sei
mą turėtų būti pateikti rin
kimų kantrijai įtraukti į P 
LB Seimo kandidatų sąrašą, 
kurį ji sudarys rinkimų nuos
tatais; ir 5. pasisakyti, ar J 
AV lietuviam PLB Seime tu-

kandus publicistas Austrijoje taip pat tikrina- 
iggęridge Amerikos mas šoferių kraujas, jei yra įta- 
sisakė prieš atgyve
ns karaliaus rūmuo-

Louisville darbininkam pakel
ta valandai 10, cn. nuo .šiol ir 
kitus Ą cn. nuo 1959.

įsitikinčiau. Jis galėtų bylą pasi- Įėjo. Paskjų tyliai vėl prabilo 
imti pas save į namus, jei aš no- apie pavojų, kuris man grėsė, 
rėčiau užeiti ir ją pamatyti. Jis Jau- šypsodamasis pasisakė, kad 
gyveno Maironio gatvėje. Aš at- tokiu būdu jis daug kam padę- 
sisakiau. jęs, ir daugėlis jam rodė dėkin

gumo. Patylėjęs vėl prabilo, kaip 
viena moteris ištisus metus išsė
dėjusi kalėjime. Vyras su ma
žais vaikais tiesiog nežinojęs ką 
daryti. Sašai tekę būti tos mo
ters tardytoju. Jis visą reikalą 
taip pakreipęs, kad moteris bu
vo paleista. Sujaudintas vyras 
sušukęs: “Draugas tardytojau, 
už jūsų gerą širdį galit dabar 
reikalauti iš manęs visko — ką 
tik galiu, viską padarysiu”. Sa
ša buvęs kuklus ir prašęs tik 
žmonos... Vyras išlaikęs žodį, ap
sirengęs ir išėjęs i§ namų... O 
kiek jis man galėtų tokių laimin
gų atsitikimų papasakoti...

(Į Laisvę Nr. 14)

GERASIS SAŠA
Taip vienodai ir žiema būtų 

praslinkus, nei ne vienas įvykis, 
kuris padirgino mano ir taip 
jau labai iškrikusius nervus... I 
mūsų bufetą ūžėdavo dažnai 
mano bufetininkės Katės pažįs
tamas “Saša”, milicijos kapito
nas, kuris buvo dėstytojas milici
jos mokykloje. Katė ir Regina, 
kuri perdavė man savo vietą bu
fete, buvo labai geros nuomonės 
apie Sašą. Jis ėstis ir pinigingas, 
ir dar nevedęs, ir mielai norėtų 
čia žmoną rasti, ir Lietuvoje lik
tis? Lietuvoje jam esą labai pa
tinka. Jis pats esąs ukrainietis. 
Be to. visada gerai apsirengęs. 
O jei ir mėgsta išgerti, tai su 
saiku. Tarnyboje jis kyla... Tek
davo ir man pasišnekėti su Saša, 
kada jis užeidavo pas mus ir 
sėdėdavo kaip namie.

yra žmogaus dvasia, kuri jam 
yra. Dievo sukurta ir leista. 
Kaip tik pastarųjų dviejų da
lykų — žmogaus Sielos ir 
Dievo kaip pirmosios priežas
ties bet kurios būties (mate
rialinės ir dvąstoės) — neno
ri pripažinti a^eistaL Čia yra 
esminis skirtumas.

Atstovų Rūmų komisija 
užsienio reikalam svarstė 
santykius su Maskva. Valst. 
sekr. Dulles pasisakė, -kad 
“viršūnių pasitarimas” da
bartiniu metu nenaudingas. 
Prieš jį reikalingas susitari
mas normaliu diplomatiniu 
keliu.

Populiariausia knyga
Švedijoje kasmet išleidžiama 

knyga, kurioje sudėtos pavar
dės visų, turinčių mokėti mo
kesčius; nurodyta taip pat su
ma, kiek kiekvienas turi mokė 
ti. Knyga yra 500 puslapių. Jos 
pareikalavimas pasirodo dides
nis nei bet kurios kitos knygos, 
nes firmom ta knyga parodo, 
kiek piniginiu atžvilgiu yra pa
tikimi klientai, o ir privačiam 
piliečiui smalsu pasidairyti, kiek 
pinigingi jo kaimynai.

Vokietijoje Koelno arkivysku
pas kardinolas Frings, Muenche- 
no arkivyskupas kardinolas 
Wendel ir kiti Vokietijos vysku
pai Įspėjo katalikus, kad mišrių 
šeimų skaičius auga. Mišriose 
šeimose didžiausias pavojus yra 
vaikam. Nors tėvai protestantai 
pasižada vaikus auklėti katalikiš
kai, tačiau daugiau kaip pusė 
vaikų dingsta bažnyčiai.

•Palikime tai svarstyti mok
slininkam ir toliau, kaip jie 
nori ir išmano. Krikščionių 
tikėjimo mokslui nėra svar- 

Chrcagojv šoferiam pakeltas bu. ar žmogaus fizinė prigim-. 
atlyginimas viso 24 cn valan- tis yra kilusi tiesiai iš negy- 
dai. Nuo Šiol gauna 10 cn. pa- vosios gamtos (iš “žemės dul- 
k*ėlimą. Sutartis liečia 25.000 Kių”) ar iš gyvosios (“jūras 
Šoferių.

«e. A^ai sugėlė prię$ jį tokį 
triukšmą, kad radijas bijojosi 
leisti jam sava pranešimus da
ryti, o laikraštis atšaukė su juo 
sudarytą sutartį. Tada Mugge- 
ridge metė Angliją ir pats save 
ištrėmė į Australiją.

rimo, kad jie nusigėrę. Tačiau 
šoferių nebado -ir kraujo iš jų 
netraukia. Yra sugalvotas tam 
tikras aparatas -— maišelis su 
ampulėm, į kurį Šoferis turi tik 
gerai pripūsti oro. Nuo jo kvė
pavime esančio alkoholio nusi
dažo skystis, esąs ampulėse. Tas 
skystis parodo, ar alkoholio vi
sai "bėra, ar jo yra mažas kiekis, 
sakysim, 0.3 proc. ar didesnis. 
Kai yra 0.8 tūkstantinės, šoferis 
išgirsta baisųjį: “Prašdu atiduo
ti leidimą”.

And you'll be surpriscd at how qukk|y.your moncy 
in Bonds addfc up to big things such as tlw down pay- 
merit on a homc or tuition for four years of collegc, 
Serics E Bonds now eam 3Į4% inrerest whcn held to 
tnaturity, matute in only S years and 11 months

VOKIETIJOS VYSKUPAI APIE 
MIŠRIAS ŽIEMAS

So isn’t the PayrolI Savings Plan a good way to makc 
aure of your youngstcfs share itr America? Sigri up for 
the PayrolI Savings Plan whcrc you work today.

Naujienos gruodžio 30 in
formavo apie dr. Lawrence 
S. Dillon naują teoiįją, jog 
žmogus, augalas — visi gy
viai — esą atsiradę iš jūros 
augmens — “jūros maurų”.

Dillonas nukelia gyvio at
siradimą į jūros augalą dėl 
to. kad kilmės ieškant reikią 
žiūrėti ne išviršinio panašu
mo. bet vidaus sudėties — 
ląstelių. O pastarųjų sudėtis 
tiek augmenyje, tiek gyvulio 
kūne esanti tokia pat.

Dillono teorija padarė vie
ną žingsrfį atgal į praeitį, 
palyginti su tais materialis
tais, kurie žmogaus kilimo 
i.s ko j o gyvulių eilėse, labiau
siai beždžionėje. Kas užtik
rins, kad.kuris mokslininkas 
nežengs dar vieno žingsnio 
atgal į praeitį ir nepaieškos 
giminystės tarp - gyvosios ir 
negyvosios gamtos n? celėse, 
bet gal energijos rciškiniuo-'

Darbas sumažėjo labiausiai 
stambiojoj pramonėj — žemės 
ūkio mašinų^ traktorių, kelių 
masinių, taip pat ginklų gamy
boje. cheminėse ir plieno įmo
nėse. statyklose. Nedarbas pa
lietė ir kasyklas — anglies, 
vario. Kai kur atleisti ir gele
žinkeliečiai. Bendrovės mažina 
tarnautojų skaičių; sumažėjus 
transportui

Tekstilės darbininkų dauge
lis neteko darbo, kaip fabrikai 
išsikėlė iš Naujosios Anglijos į 
pietus. Sunkiausia prisitaikyti 
prie kito darbo senesniem.

Make it pay off for him even m ore ' 
gene rausly through U. S. Savings Bonds

Tąųr-prabėgo mąųo pirmp/i 
vąsara Kaune. Atėjo ruduo. Nors 
mūsų vfcos dienos buvo atidi 

.Hįgs,- nuo darbo die-

“talkai” bulves kastu Atėjus žie
mai teko .vėl keliauti į “Metropo
lio” rūsius bulvių perrinkinėti. 
Kai aš mėginau priešintis ir aiš- 
kinau, kad tai me mūsų darbas, 
kad tokiems darbams jie turi ki
tus žmones samdytis, o ne mus

■ išnaudoti, — nieko nepadėjo 
DS Iškrypusių sąnarių negalė
jau nei bulvių kąsti nei paskui 
rūsyje perrinkinėti. Teko man 
samdytis, kad už mane atidirbtų-/

Taip prisiartino ir antroji ma-

KUR YRA DAUGIAUSIA BE
DARBIŲ

Bedarbių skaičius su metų 
pradžia auga. Oficialiu vyriausy
bės įstaigų pranešimu, lapkrity, 
buvo 3,2 mil. be darbo. Vyrų 
bedarbių daugiau nei moterų. 
Vyrų — 2 miL, moterų 1.2.

Amžiaus atžvilgiu — daugiau
sia bedarbių yra 25-34 metų, iš 
3:2 mil. to amžiaus yra 605.000.

Toliau eina grupė 35-44 metų. 
Jų yra 562,000 be darbo.

Daugumas bedarbių yra ne
kvalifikuoti darbininkai. Bet yra 
atleistų ir technikų ir net inži
nierių.

Parį of et ery American s Savings 
belongs in U. S. Savings Bonds

Ali hc nccds are dx things xhat you. his parems, 
can give him — care, sccurity. a good cducation for a 
richer life. - - *

Thesc are the importam thing^you want to save for. 
And onc of the easiest ways to save for •them is by 
investing in. U. „S. Savings Bonds tlirouglr the PayrolI 
Savings Plan.

Through this plan, money is sėt aside for you before 
you get a chancc to spchd it. At your company s pay 
oftke, you name amount you can save each payday 
and it is put into šavings Bonds for you. Herc. in its

. “Matai, aš nežinojau tavo pa
vardės, bet man papuolė į ran
kas tavo bylą, ir ten nuotrauka 
yra, kalėjime daryta, labai ne
aiški, tai ir galvojau — ta, ne 
ta... Dalykas, matai, toks, kad 
yra slaptas įsakymas — visus su 
tokiais paragrafais išsiųsti iš čia 
kuo toliausiai, tikriausiai Sibi
ras, ar lageris, ar ištrėmimas— 
tai dar negaliu pasakyti. Bet ąš 
stengsiuosi tą bylą užtušuoti, 
tavęs į -sąrašą neįtraukti. Tik 
viena, kad, kaip tinai, aš ne
vienas dirbu — dar vienas sėdi 
su manim drauge. Reikės ji kaip 
nors tepti”.

. Aš pažadėjau nūpmis išga
lėmis kaip nors aplyginti.

Saša pradėjo dažnai lankytis 
ir daug sū manim kalbėtis. Aš 
su nekantrumu klausinėjau, ar 
jau pavojus praėjo. Jis aiškino, 
kad bylų daug ir be eilės negali 
prieiti prie manosios. Viskas tu
ri būti daroma paeiliui, kad iš
imtis nekristų į aki. Jis galėtų 
man pačiai bylą parodyti, kad

Ateistinėm pažiūrom pasi
reiškė ir Naujienos, prie Dil
iem teorijos pridėdamos savo 
paaiškinimų. Tarp tų ^paaiš
kinimų dėmesio vertas toks: 
‘‘Visi mokslininkais sutinka, 
kad. gyvybė prasidėjo spon
taniškai (pati s a va ima) 
prieš koki bilijoną metų jū
ros vandenyne. Jie mano, kad 
po kelių šimtų milijonų mė
tų gyvybė išsiskyrė dviem ša
kom: kaip "auginuo” ir kaip 
‘•gyvulys / Bet prof. Dillon 
sakosi suradęs, kad ši pažiū
ra klaidinga”.
• Visi mokslininkai, «pasak 
Naujienų, mano taip, o Dil
lon mano, kati jie klysta...
Taip galvojant, išeina: arba 
Dillon nėra mokslininkas, jei 
jis' mano kitaip negu “visi 

maurų”). Esminis reikalas mokslininkai“, arba tie “visi

Nobbdy has a better birthright than an American child.

Born to. this land, he shares its abundaficc and. its 
privileges.

His opporninities streteh from the Goldcn Gatę to 
the Statue of Liberty in New York Harbor. And hc 
docsn’t nced a passporj to reach any of them.

mokslininkai'^yra tik 
raščio išmistas.

Jei “visi mokslininkai’ 
tinka, kad gyvybė “pati sa
vaime” prasidėjo, tai Dillo
nas teisingas, tardamas juos 
visus klydus. Bet greičiau 
klysta Naujienos, tvirtinda- 
mos, kad “visi mokslininkai” 
taip galvoja. Nebent Naujie
nos tų mokslininkų, kurie

Klaida už 2,500 dol.
Prancūzijoje naujai pagarsė

jusi rašytoja Francise Sagan sa
vo romaną “Dans un mois” per- 
rašinėdama padarė klaidą vieno 
romano veikėjo varde: manė pa
rašyti Jolivet, o parašė Jolyet. 
Pasirodė, kad visoje Paryžiaus 
telefonų knygoje buvo tik vie
nas toks vardas ir dar biauriau, 
kad jo savininko amžius sutapo 
su romano herojaus amžium— 
abudu po 50 metų. O biauraus- 
ia, kad tas Jolyet atvaizduotas 
nesimpatingai. Gyvasis Jolyet 
per teismą pareikalavo iš auto
rės 2,500 dol. atlyginimo už 
“išniekinimą”.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo , Laikinosios 
Konstitucijos 3-me straips
nyje sakoma:

PLB Seimą sudaro 112 at
skirų kraštų LB tarybų rink
tų atstovų. Kitik kurio krašto 
lietuvių bendruomenei ten
ka PLB Seimo* atstovų pagal

susitaręs su atitinkamo kraš
to LB Valdyba. (PLB Seimo 
L. Konstitucijos 4 str.)

Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenei 
nustatyta 41 atstovų PLB 
Seimo atstovai renkami 4rins 
metams kiekvieno krašto LB 
tąrybos posėdy slaptu balsa- 

- c - vimu paprasta balsų daugu-viu skaičių nustato PLB Sei- yT t/ «- - « 2*, * *^77**" * " ma (L. K. 5 ir 8 str)m. orga.macnos Konutetas,

ma PLB Laikinosios Konsti
tucijos nuostatus, 1957 rug
sėjo 2 posėdyje Čhicagoje at
stovų rinkimo reikalui suda
rė nominacijų komisiją ir 

, pasiūlę kandidatus, tačiau 
nesant visų kandidatų raš- 

. tiško sutikimo (L. K. 9 str.) 
nutarė atstovų rinkimą at

likti. korespondenciniu būdu, 
kai sutikimai bus gauti.'

Kai kuriuose laikraščiuo
se, iš dalies ir JAV lietuvių 
visuomenėje atstovų į PLB 
Seimą rinkimo klausimu bu
vo reiškiama nuomonė, kad 
atstovus geriau tiktų rinkti 
visuotinio balsavimo būdu. 
PLB Seimo organizacinis ko- 

, mitetas pilnaties posėdyje, 
dalyvaujant JAV ir Kanados 
LB valdybų pirmininkam 
lapkričio 11 PLB Laikinos. 
‘Konstitucijos 8 str. pakeitė 
ta prasme, kad atstovai į P 
LB Seimą renkami kiekvieno 
krašto LB tarybos nustatyta 
tvarka. Ryšium su šiuo LK 8 
str. pakeitimu JAV LB Tary- 
ba turėjo pasisakyti, kaip 
atstovai į PLB Seimą turi bū
ti renkami Jungt. Valstybėse.

LB tarybos prezidiumas, tu- 
laiK* rodamas galvoje c. v-bos ir 

kai kurių tarybos narių skir
tingus samprotavimus, p. m. 
gruodžio 5 rašte tarybos na
riams išdėstė naują padėtu ir 
pasiūlė korespondenciniu bū
du pridėtoje anketoje klau
simus:

Pasisakyti 1. JAV litauvip at
stovai į PLB Seimą turi būti 
renkami pirmuos — (dabar- 

kitaip galvoja, nąlaiko moks- Upės) JAV LB tarybos; 2. 
liniukais, kaip pvz. ir visųo- Ar JAV lietuvių atstovai turi 
meninėje srityje tų, kurie ne- bpti renkami kartu su nau- 
mano taip, kaip Naujienos, 
nelaiko demokratais.

Jei kai kurie mokslininkai 
tiki, kad gyvybė prasidėjo 
“pati savaime”, tai taip tikė
ti jie turi laisvę — kaip ir 
laikraštis gali tikėti, kad jis 
prasidėjęs “pats savaime” — 
be redaktoriaus ir leidėjų 
pastangų. Bet tokia* pat lais
vė yra galvoti Ttitaip tiem, 
kurie netiki, kad kiaušinis 
atsirado savaime, o iš jo jau 
išsirito vištgaidis, paskui išsi
skyręs dviem šakom: vištom 
Ir gaidžiais. Toliau jau vis
kas moksliškai aišku: vištos rėtų atstovauti JAV taryba, 
deda kiaušinius, o iš jų rita- kuri bus išrinkta i. m. balan- 
si vištaitės ir gaidžiukai. Vis- diena.

(Nukelta į 5 pus.) .»

Tie Sašos atsilankymai išneš
davo mano visos savaitės uždar
bį, nes jis leidosi patarnauja
mas brangiais užkandžiais ir gė
rimais, bet sąskaitos nemokėjo. 
O apie-viską jis man uždraudė 
bet kam prasitarti, nes jis. tada 
galįs prarasti tarnybą, galį būti 
ir dar blogiau.

Prasidėjo neramios naktys. 
Visi Sibiro pakelti baisumai sto
jo prieš akis. Nors ir kaip Šim
kų dabar, gyventi ir dirbti, bet 
esu laisva, laisva. Užpakaly ma
nęs nėra konvojaus su atkištu 

'šautuvu. Kaip baisu nešiotis su 
mintim, kad rytoj poryt aš vėl 
išnyksiu iš čia.
x Neiškenčiau. Prasitariau sykį 
savo geram pažįstamam B. B. 
Jis irgi buvo ragavęs šiaurės 8 
metus. Papasakojau jam miglo
tai apie man gresiantį pavojų. 
Jo rankos sudrebėjo, bet jis ty
lėjo. Ilgai tylėjo. . Paskui “tyliai 
pratarė: “Nuostabu, aš nieko ne
girdėjau, kad tokiems pavojus 
dabar grėstų. Būk tuo tarp at
sargi”.

Kitą dieną vėl atėjo Saša. 
Pranešė, kad reikalas pasisekęs. 
Su draugu susitaręs ir mano 
aktą sunaikinęs. Mano dėkingu
mui trūko žodžių. Jis ilgai ty-

DARBŲ KRONIKA
Morton, Pa., helikopterius ga

minanti bendrovė Vertol Air- 
eraft Corp. pranešė sumažinan
ti 10-30 proc. atlyginimą ir 
1000 darbininkų atleidžianti, 
nes 1958 mažinama gamyba.

Now Yorko susisiekimo tar
nautojai pagal naują sutarti 
gauna priedą 15 cn. valandai 
nuo šiol, kitus 10 cn. nuo kilo 
sausip ir 7.5 cn. eina į fondą.
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Maskva žudo savo sputnikus
New Yorke sausio 13 susto- laisves nuo Maskvos,' nors buvo

jo ėjęs komunistinis dienraš
tis “The Daily Worker”. Jo 
redaktorius John Gatės sau
sio 10 pranešė: “The Daily 

,Worker miršta nesava mirti
mi; jis nužudomas”. Bet kie
no ir kaip?

Viena diena prieš tai, sausio 
9. JAV komunistų partijos vyk
domasis komitetas nutarė to 
dienraščio leidimą nutraukti. 
Komitete persvėrė senojo parti
jos boso William Z.Fosterio šali
ninkai prieš laikraščio redakto
rių John Gatės. Laikraščio su- 
-stabdymo priežastimi, tarp kitų 
nurodyta “nesuderinami politi
niai skirtumai". Matyti, jie buvo 
lemiami greta skaitytojų suma
žėjimo ir finansinių sunkumų. 
Pastarieji du motyvai negalėjo 
daug lemti, nes dosni Maskvos 
ranka nesitraukia ten, kur ji 

* randa interesą. “The Daily Wor- 
ker" paskutiniu laiku Maskvos 
ne tiktai nedomino, bet darėsi 
dar žalingas vieningam komunis
tų frontui. Dėl to ši komunisti
ni dienraštį teko nužudyti.

★
Pirmas smūgis ištiko dar 

prieš dvejus • metus, kai Chruš
čiovas nuvainikavo Staliną. Sta
lino gerbėjai apstulbo ir sumišo 
JAV komunistų partijos gretose, 
prasidėjo nesutarimai, palietę 
ir “The .Daily Worker”, kuris 
Stalino mirties proga buvo ra
šęs. kad “didieji istorijos žmo
nės pergyvena šmeižtus mažų 
žmogelių”. Tuo buvo atsikirsta 
laisvajai spaudai, kuri rašė apie 
kruvinas Stalino rankas. Bet kai 
Staliną iškoneveikė pats Chruš
čiovas, kas beliko daryti: Stali
ną ir toliau laikyti dideliu žmo
gumi. o Chruščiovą mažu ir dar 
šmeižiku? Bet Chruščiovas jau 
buvo pasaulinės komunistų par
tijos-bosas ir jo nurodymų rei
kėjo klausyti. Vis dėlto JAV ko
munistų šakos bosas VVilliam Z. 
Foster pasiliko stalinistu, o John 
Gatės pasidarė revizionistu. Tai 
reiškė, kad jis reikalavo daugiau

sėdėjęs JAV nelaisvėje — kalė
jime. Maskvos malonės dėl to 
nebuvo Įgijęs, o Chruščiovas 
praėjusių metų pabaigoje dar 
paspyrė koja.

Revoliucijos jubiliejaus metu 
Chruščiovas visus revizionistus 
apšaukė “tamsiais gaivalais”, 
kurie kėsinasi sugriauti komu
nistų partiją, privalančią laikytis 
Maskvos linijos kiekviename 
krašte. Kadangi “The Daily Wor- 
ker” tos linijos ištikimai nesilai
kė, tai du mėnesius dar pasika
mavo ir savo dienas baigė. Jis 
buvo nužudytas.

Maskvos tą sputniką žudė dar 
kitos negalios. Įkurtas 1924 me
tais Chicagoje, paskui perkeltas 
į Ne\v Yorką, tas komunistinis 
dienraštis dėjosi ginąs darbinin
kų reikalus. Jis turėjo apie 30 
tarnautojų ir gana didelį tiražą. 
Bet pamažu ėmė aiškėti, kad tai 
yra klastingas Maskvos garsintu
vas. Ir patys skaitytojai iš lai
kraščio išskaitė, kaip Kremliaus 
žmogžudžių ir darbininkų engė
jų rankos stengiamasi parodyti 
tokios baltos kad net tvyska. 
Dėl to paskutiniu laiku laikraš
tį teskaitė kokie 7-9 tūkstančiai. 
Jis sunkiai vertėsi. Gelbėti gale1 
jo Maskva, bet kam jai leisti 
pinigus, jei nepučiama jos dū- 
don taip, kaip ji nori. Maskva 

> mieliau paremia tuos, kurie 
Chruščiovo pažiūras pravaro pro 
JAV didžiuosius laikraščius. Gu
dri lapė uodega kiša ten. kur 
yra daugiau grobio.
Be to. Maskvai pinigų reikia ki
tokiem jau sputnikam. kurie 
stipriau veikia bei gąsdina. Lai
kraštiniai satelitai, savo darbą 
jau atlikę, žudomi.

★
Laisvė, lietuviškas Maskvos 

sputnikas Brookyne. irgi don 
patekęs: reikia keldintis iš na
mų. mažinti laikraštį ligi savai
tinio. Vadinasi, ir šiam Maskvos 
satelitui raudonas maišelis užsi
raukė. #

Prie nuolatinių valymų ir 
žmonių žudymų pačioje So
vietų Sąjungoje esame pri
pratę. Tai kasdieninis reiškiu 
nys. Kiek daugiau dar jau
dinasi pasaulis dėl Vengrijos 
kovotojų. Bet ir su tuo jau 
apsipratome. Kartais pasi
girsta viena kita žinutė, jog - 
nužudytas tas ar kitas komu
nistas pavojingas žmogus 
laisvame pasaulyje, bet pap
rastai tam netikima, o šia
me krašte tai priskiriame 
gangsteriams.

Kaip patys komunistai el
gėsi Nepriklausomoje Lietu
voje, duoda medžiagos dar 
Smolenske leistas “Komunis
tas” — Lietuvos komunistų 
partijos Centro Komiteto or
ganas.

Iš jo ir noriu vieną kitą 
faktą čia duoti.

Lietuvos sukomunistinimu
Maskva rūpinosi nuo pat 
pradžios, nors bolševikai Lie
tuvos savanorių buvo sumuš
ti ir pasirašyta taikos sutar
tis. Štai, 1923 Maskva davė 
Lietuvos komunistų partijai 
tik vienu atveju 80.000 dole
rių organizacijos reikalams. 
Lietuvoje ir Smolenske 1924 
— 5 metais leido mėnesinius 
“Komunistą”, “Kareivių Tie
są” “Darbininkų Jaunimą”, 
“Darbininkės Lapelį”. Leido 
dar “Mūsų Tiesą” žydų, len
kų ii- vckiečių kalbomis. Pas
kutinį platino Klaipėdoje. 
Leido dar lietuviškai “Tiesą”, 
gausius įvairius lapelius ir 
literatūrai skirta “Kibirkštį”. 
Partinis jų instruktorius gau
davo po 5C0 lt. mėn., o kar
tais ir daugiau.

Tačiau Lietuvoje partija 
vis buvo silpna. Partijos CK 
darė nuolatinius nutarimus, 
kad

negalima iš Lietuvos išvyk
ti be LKD CK sutikimo.

Tokie komunistai išbrau
kiami iš naĮįįi skaičiaus, pvz. 
“V. iš Suvalkijos ir S. iš Pa- 
kuršės” (Komunistas 1923 
294 p.i. Tekis "likimas lauks 
ir visų kitų kompartijos na
rių” — grašo tam -pačiam 
pranešime.

Į Lietuvą siunčiami iš už
sienio komunistai, kuriems 
atvykus be CK leidimo, reiš
kiamas nepasitikėjimas. Ly
giai ir atvykstantiems “iš 
Rusijos be žinios UB”. Bet 
“atvykusieji su UB žinia gali 
būti priimti į LKP tuomet, 

jei yra atitinkamas nuroūy-

KOMUNISTŲ LAIKRAŠČIŲ PRISIPAŽINIMAI

mąs, jog jie gali būti priimti 
į LKP”. Be t0> “visi komunis
tai, atvykusieji iš. kitų šalių, 
per 6 mėnesius turi būt ban
domi. šis nutarimas neliečia 
specialiai atsiųstų.” (Komur 
nistas 1923 8 nr. 210 psl. p.).

Vis dėlto atsiųstieji, baigę 
komunistinio darbo mokyk
las Maskvoje, net ir gerai ap
mokami, nevisados pasilikda
vo, bet pabėgdavo. Pvz., at
siųstas tūlas Belą išsinešdino 
1924 į Vokietiją, todėl išmes
tas iš partijos (1924 6-7 nr. 
10 6 * psl.). Rusi j o j e sėdinčių 
vadų kantrybė dėl tų bėgio
jimų, matyt, išseko. Dėl to 
rašoma: “Iš Lietuvos keliau
ja į SSSR visokį žulikai, spe
kuliantai arba išmestieji iš 
LKP ir LKJS. Jie fabrikuoja 
sau rekomendacijas su prof
sąjungų arba Kult'ur — ly-

anstpaudas padirba, pavagia. 
Kai kuriems jau pasisekė su 
pagalba tų fabrikuotų reko- 
mandacijų gaut vietas” (1925 
4-5 nr. 115 psl.).

Ten pat yra labai įdomios 
dar pastabos iš 1925 VII 2 
ųutarimo, kad daugelis jų be 
leidimo atkeliavo, čia vieni 
jų buvo priimti į RKP(b), o, 
kiti pasiliko už partijos. Vi
siems

draudžiama susirašinėti su 
likusiais draugais, net ir pa
prastus sveikinimus vardi
nėms pasiųsti.

Neklaužados bus baudžia
mi, partiniai iš Lietuvos to
kių laiškus turi persiųsti CK 
(Smolenske). Taip pat drau
džia rašyti ką nors tiesiog 
JAV lietuvių komunistinei 
spaudai.

Visa medžiaga “Laisvei” ir 
“Vilniai” turi būti siunčiama 
per Smolenską (LKP CK ir 
Komunistą) komunistiniu pa
štu... Kartu nurodoma ir kaip 
turi elgtis suimtas komunis
tas (7 nuostatai).

LIETUVOJE išmestuosius 
savo partijos narius komunis
tai dažnai žudydavo. “Lietuva” 
tą iškėlė 1925 74 nr. Į tai

Ten jis rašo, kad “bolševi
kai pi incipialiai neatmeta te
roro. Dar 1901 metais Leni
nas straipsnyj “Iš ko pradėt” 
(S čego načat) rašė:

"Principialiai mes niekados 
neatsisakinėjom ir negalim 
atsisakinėti nuo teroro, Tatai 
yra vienas kariškų veiksmų, 
kurs gali būt pilnai tinka
mas ir dargi reikalingas tam 
tikro mūšio metu, tam tikro
mis sąlygomis” (48 psl; šal
tiniu nurodo 1901 Iskra 4 nr. 
ir Lenino raštu IV t. 34 psl). 
Toliau dar teroro reikšmę 
grindžia. Lenino paštų VII t. 
I d. 70 psl. Praktiško teroro

(Nukelta į 6 psl.)

Dail. Adomas Varnas nupiešė Šiluvos Marijos paveikslą

gos antspaudomis. Paprastai veikslą.

Prieš pat Kalėdas savo naujo
je įsigytoje studijoje prof. Ado
mas Varnas baigė didelį (7 x 5ĮA 
pėdų) Šiluvos apsireiškimo pa-

Pasinaudodamas turima me
džią senais paveikslais ir tra
dicija, jis pakartojo tą pačią 
kompaziciją. Paveikslo“ centre
ant akmens stovi Dievo Motina,

DAIL. ADOMAS VARNAS prie savo paveikslo Šiluvos Marijos Apsireiškimas. Klišė 
The Chicago America'n, prisiųsta žurn. St. Pietos.

rankoje laikydama Kūdikėlį 
Marija pirštu rodo į žemę, kar
tu pakreipusi liūdną žvilgsnį į 
tą pusę. Kūdikėlis su knyga
rankoje. Paveikslo kairėje sto
vi kunigas ir berniukas, dešinė
je du piemenukai ir vienas se
nas žmogus suklaupę meldžiasi. 
Tolumoje ganosi avys, mato i 
dideli medžLi.

Paveikslas jau visiškai baig
tas. Jis skirtas kuriamai Šiluvos 
šventovei Cedar Lake, Ind., kur 
tėvai saleziečiai stato Šiluvos 
bažnyčios kopiją. Ten didžiaja
me altoriuje bus pakabintas ir 
šis dail. Adomo Varno tapytas 
paveikslas.

Šiemet sueina 350 metų nuo 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje. 
Sukaktis bus iškilmingai mini
ma rugsėjo 8, per garsiuosius 
Šiluvos atlaidus. Tikimasi, kad 
iki to laiko bus baigta ir visa 
tėvų saleziečių pradėta statyba.

Čia dedamo paveikslo ir dail. 
Adomo Varno klišė yra prisiųsta 
iš "The Chicago'American" žur
nalisto St. Piežos. kuris tame 
laikraštyje veda religinį skyrių. 
Jisai tą amerikiečių laikraštį 
taip pat dažnai informuoja apie 
lietuvių religinį gyvenimą ir pa
teikia vaizdų.

e Mano pasaulėžiūra — tokiu 
vardu Lietui ių Knygos Klubas 
Chicagoje leidžia kun. dr. J. 
Prunkio redaguota knygą, kuri 
turės apie 300 puslapių. Knyga 
spaudinama Putnamo Seserų 
spaustuvėje.

Knyga apims apie 70 autorių 
pažiūras į religiją, moralę kul
tūrą ir lietuvybės reikalus. Prie 
straipsnių bus autorių biografi
jos ir nuotraukos.

Numatoma, kad knyga iš 
spaudos išeis šį pavasarį.

ROMANAS
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Ji atrodė užmiršusi vargą 

kada liepos mėnesi, nuvykusi į 
Tracy, vėl rado Danielių Dona- 
dieu, kuriuo, atrodė, ji vis dau
giau ir daugiau domėjosi.
Auklėtinio santykiai su jo mai

tintoju ėjo vis blogyn. Jaunas 
berniukas galutinai paliko kar
ves. kad išmoktą mūrininko a- 
mato pas Baurainą. Jei jis ne
būtų turėjęs Teresės ir vargšės 
mamos Baurainienės. jis būtų 
prašęsis dirbti pas kitą globėją. 
Iš savo pusės mūrininkas, ne
žiūrėdamas savo neapykantos, 
vertino augintini, nes šis yra 
spartus ir daugiau padaro negu 
paprastas darbininkas. Daž
nai iškyla smarkūs ginčai ir ap
maudas vis daugiau ir daugiau 
griaužia Danieliaus širdį. Sekma
dienis jam atneša truputį ramy
bės. Tą dieną jis savo mažąją 
Teresę veda į mišias, ir po-pietų 
jie turi keletą laisvų valandų. Ir 
paskui; kad geriau pamirštu 
Bauraino žiaurumą, po savo 

varginančių dienų jis ėmė kiek
vieną vakarą mokytis. Senas 
mokytojas, kurį jis turėjo,’ buvo 
išėjęs į pensiją ir netoliese gy
veno. Jis galėjo jam patarti. Ir 
Danielius, iš savo pusės, rūpi
nos Teresės mokymu, kuriai 
klasėje gražiai sekėsi.

Danielius pasiekė 18, Teresė 
14 metus. Labai gerai atsimena, 
kada mama Baurainienė atnešė 
Teresę: visai menką lėlę! Jis 
greit pradėjo ją mylėti. Bet Bau- 
rainas negalėjo jos pakęsti. Vė
liau jis ją kankino iki tų dienų, 
dada Danielius, jausdamas au
gant savo jėgas, išdrįso ją už
stoti Kad Baurainas ir buvo gir
tuoklis. bet visados jis turėjo sa
vo svorį: rėksnys meisteris. į- 
takingas rinkėjas, mokąs smuk
lėje įtikinti ir patraukti savo 
draugus. Partijoje apie ji buvo 
galvojama kaip apie vertingą 
žmogų, kuri geriau norėjo turėti 
draugu, kaip priešu. Dėl to ne
siginčijama. Kada jis kalba, vi
si žmonės juo tiki. Kada jis skun-

džiasi, pavyzdžiui, dėl savo au
klėtinio dvasios pavojingu lin
kimų, bijomasi jo žodžiais abe
joti Ilgainiui ir apie Danielių pas 
Tracy gyventojus ir apylinkėje 
pasklido nuomonė kaip apie ū- 
mų, maištingą ir blogų palinki
mų berniuką.

Tik svajonėse apie savo ma
žąją Teresę Danielius atranda 
nusiraminimą . Jis slepiasi to
se svajonėse dažnai, ypatingai 
po audrų, kurias sukelia jo mai
tintojas. Kas. pagaliau, tai per 
jausmas, kurį jis jaučia? Kar
tais jis dreba į ją žiūrėdamas: 
jo sesuo? Ne! Ir tačiau jis gerai' 
jaučia, kad mylėtų ją labiau, metusieji nusikaltėliai? Paslap

tis. Siš švelnus, paklusnus kū
dikis, atsidavęs likimo žiau
riam įstatymui, leidžia savo gy
venimą varge. Praeitis, ateitis, 
nesvarbiajai. Klebonas jai pa
sakė, kad šis netikras rytojus, 
kurį ji gyvens, priklauso nūo 
Dievo. Ir kadangi Dievas yra 
geras, ji su pilna giedros širdi
mi mato einantį šį rytojų. Ta
čiau savo mažame gyvenime 
ji turėjo, didelį skausmą, bet šis 
šešėlis greit dingo. Ji buvo vi
suomet tikėjusi, kad mama Bau
rainienė yra tikroji motina, kad 
Baurainas. nuo kurio tačiau kaž
koks nujautimas ją šalin stū
mė. —jos tęvas. kad Danielius 
-ę jos brolis. Bet vieną dieną 
tai buvo dar prieš pirmąją 
Komuniją, —Danielius jai pa-

kaip savo seserį, jei jis tokią tu
rėtų. Glaudus draugiškumas, ku
ris riša du beteisius vaikus? Ir 
pagaliau, turint 18 metų, ar ti
riama savo mintis, kada kiek
vieną dieną jos teka lygiu ritmu, 
be ypatingų įvykių? Visa, ką jis 
žino, — tai, kad jis nenori jos 
palikti, nežiūrint daug sykių pa
kartotų prieglaudos pasiūlymų 
jį perkelti i kitą šeimą.

Štai jie drauge. Gražus gegu
žės sekmadienis. Po pietų jie 
išdykaudami per pievas ir pel
kes pasiekė Luaros krantus. 
Buvo laikas, kada aplinkui žy
dėjo narcizų ir ramunių puokš
tės. Abu jaunuoliai atsisėdo žo
lėje ant paties šlaito. Teresė nu
skynė keletą didelių ramunių, 
kurias ji paskyrė savo Svcnč. 

Mergelei, kurią bedieviško įsiu
timo metu tik nesudaužė Bau- 
rainas. Kitoje pusėje Luaros, į 
kairę, tiesiasi Sancerro derlin- 

. gi laukai iki stačios kalvos vir
šūnės. Luara tuo laiku dar bė- 
go pilna vaga. Ji varo savo ban
gas link Cosnes. kurį galima 
atspėti už dešimties kilometrų 
iš balto ir neaiškaus taško.

Danielus atsirėmęs alkūnė 
mis į kelius, padėjęs galvą tarp 
rankų, klajoja akimis po Char s tatai? Tad jis ne jos brolis! Jis, 

kuris taip dažnai ją nešiojo ant 
savo rankų, kuris tiek puikių 
švilpynių padarė iš gluosnio 
žievės, kuris lipdavo į medžius, 
kad parodytų jai šarkos arba 
varnos kiaušinius, ir kuris ypač 
dar prieš penktus jos amžiaus 
metus ją išmokė daryti kryžiaus 
ženklą, kalbėti Tėve Mūsų ir 
Sveika Marija! Danielius ne jos 
brolis! Ir šita maža mergaitė, 
nesuprasdama didumo nelai
mės, kurią suteikia šitas žodis 

prieglauda”, ilgai verkė: de
juodama turėjo išplėšti šitą žo
di “brolis" iš savo vaikiškos šir
dies. Bet Danielius ja taip gra
žiai nuramino, 
mas, kad jis vi, 
daugiau, kaip brol£. ir joje grei
tai įsiviešpatavo ramybė. Ką 
reiškė kraujo ryšys? Argi ji ne
ini ėjo jo meilės! Tai ją ramino 
dėl ateities. Ir jos maža širdis 
rado sau kampelį šito berniuko 
širdyje.

meso girią. Teresė švelniai 
remia savo galvą į petį vyresnio 
brolio, kurį jai prieglauda davė. 
Iš kur ji yra? Kas tokie ją pa

sakė jos likimo paslaptį. Jos 
vargšė maža siela susvyravo. 
Kaip tatai? Ji viena pasaulyje?
Jos tėvai — tik augintojai? Jai 
skaudėjo širdį, galvojant apie 
mamą Baurainienę. Priešingai, 
ji pajuto savo sieloje lengvą 
pasitenkininą, _ supratusi, kad 
anas žiaurus žmogus, kuris taip 
dažnai grįždavo girtas, nebuvo 
jos tėvas .Bet didžiausį skaus
mą jai padarė Danielius. Kaip

jai '.pareikšda- 
Jiomet jai bus

šitą popietį jie abu nebejautė 
to slogučio.

Teresė tarė:
— Danieliau, apie ką galvoji?

—Apie tave.
— Tu visuomet sakais apie 

mane galvojąs. Ar tai — tiesa?
— Bet, mano mažoji Terese, 

apie ką tu nori, kad aš galvo
čiau? Aš nieko neturiu, kaip tik 
tave pasaulyje.

—Ir dar mamą Baurainienę?
—Taip, be abejo, aš ją labai 

myliu, mamą Baurainienę; bet 
ypač tave myliu. Kad mūsų iš
sižadėta. tai mus padarė gimi
nėmis prieš gerąjį Dievą. Ar tu 
atsimeni, kada aš tau pasakiau, 
kad tu ne mano sesuo?...

— O. taip ..., aš verkiau!
—Ar tu mane labai mylėjai”

— O taip!
—Kodėl?

— Kodėl? Kodėl? bet aš ne
žinau!

— Ir dabar?
— O. aš tave myliu dar la

biau. dar labiau... Gal būt. kad 
aš bijojau tavęs netekti, nes tu 
nebuvai mano brolis; ir paskui, 
bijodama bjauraus Bauraino! 
Aš tave prašau. Danieliau, būk 
išmintingas, kada tu mane gini; 
aš bijau, kad jis vieną dieną 
tavęs neužmuštų!

- Tegu užmuša, jei nori, 
bet niekados, man gyvam esant, 
jis negalės tavęs paliesti!

kad

esu 
ma

’-Ę
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Teresė pasidarė meili:
— Danieliau, pasilenk, 

aš tave pabučiuočiau.
— Dabar matai, kad aš 

tavo vyresnysis brolis, kad 
ne bučiuoji.

Dažnai aš matau Baurainą 
žiūrint į tave piktomis akimis... 
Aš tave prašau. Danieliau, būk , 
ramus... Netgi jeigu jis mane 
muštų...

— Ne! to niekada neleisiu!
— Tu man sakei vieną dieną: 

mes neturim nei tėvo, nei mo
tinos, bet turime gerąjį Dievą 
ir švenč. Mergelę, kurię mus 
labai myli. Aš viską tikėjau, ką 
tu man sakei, ir paskui aš tai 
jaučiau. Aš juos labai daug mel
džiu dėl tavęs!

— Ačiū, mano mažoji Terese, 
pasitikėk savo vyresniuoju bro
liu. ^Taip, Dievas budi viršuj- 
mūsų; taip, jis mus labai my- 

ir visuomet mus globos...
Ir toliau įeveik pusbalsiu:
— Bet vargas tiems, kurie 

nuo mūsų gimimo dienos pa
liko mus našlaičiais; geriau bū
tų,. jei jie visai nebūtų gimę!

— Ką tu sakai?
— Nieko, mano Teresyte. Ką 

tu čia darai?
— Matai, aš skaičiuoju, kiek 

lapelių yra ramunės žiede. Žiū
rėk. šitame žiede yra šešiolika.

(bus daugiau).,
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Ilgiausias tiltas pasaulyje buvo Kaune
Turime Amerikoje didelius per tiltą reikėjo eiti*13į dienu 

tiltus, per kuriuos reikia važiuo- J
ti net valandą. Bet tai niekis 
prieš senųjų laikų tiltą Kaune: . 
per jį reikėjo keliauti net 13 
dienų. Iš Kauno senamiesčio 
išėjęs sausio 1, peržengęs Ne
muno tiltą, Aleksote atsirandi 
jau sausio 13.Taip buvo prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Ar* tas 
karas atią ilgąjį tiltą sugriovė?

Ne. Taip buvo dėlto, kad a-

rimą, taip kalendorius per me-’ 
tus atsilikdavo 1 min. ir 13.9 
sekundžių. Popiežius Grigalius 

lę. Egiptiečiai pirmieji prieš 6 muoju senos tradicijps dėka, nes įvedė saulės matus ir įsakė at- 
tūkstančius metų pradėjo, nau- Ropoję sausio 1 pradėdavo eiti . silikusį kalendorių pastūmėti 

pirmyn. Tai buvo 1582 m. spalio 
4. Tą dieną liepta laikyti spalio 
14. žmonės iš karto 10 dienų pa
seno, bet užtat atsirado naujas 
kalendorius. ' *4

Bet ir su naujuoju kalendo
riumi buvo daug vargo — daug 
kas nenorėjo priimti. Prūsija 
priėmė tik > 1612 m., Švedija - 
1753 m., caristinėje Rusijoje 
senasis kalendorius buvo iki bol
ševikų revoliucijos, Turkijoj iki 
1927 m. '

doti 12 mėnesių saulės kalendo- pareigas konsulai. Tup tarpu 
rių, kurį turime ir šiandien. -------- ~‘~x—1

Bet it .pagal šį kalendorių 
žmonės naujuosius metus pra
dėdavo įvairiai, pagal savo šalių 
tradicijas. .

... Krikščionybės įsigalėjimas ir- tų skaičiavimas. Nuo ’ 1492 vi-
. nuo meUUetuvojetavoduSa- -

Radonai.-senojo stthans, tuną , popležiaus „ainį metus 
lak^visa Uetaya, ir mrajasis, pradė&T0 25, sausio 
popiežiaus Grigaliaus reformuo- - - -- - —
tas. šis naujasis kalendorius 
veikė kairiajame Nemuno kran
te, tame plote^ kuris Napoleono 
laikais buvo prijungtas prie 
Varšuvos kunigaikštystės. Tik 
pirmojo karo metu, vokiečiams 
okupavus Lietuvą, 1915 m. ka
lendoriai buvo suvienodinti. \

Šis atvejis mus veda į kalen
dorių istoriją.

Dabar visiems, rodos, papras
ta sausio pirma pradėti Nau
juosius metus. Bet taip nebuvo 
seniau. Istorikams, skaitant se
nuosius raštus, reikia gerai pa
galvoti, pasirausti kituose do
kumentuose. kad nustatytom 
tikslią datą, štai, kryžiuočiai ap
rašo vieną mūšį, kuris Įvyko per 
Naujus Metus, o tai buvo gruod. 
25. Rusų kronikose minimi Nau
jieji Metai būdavo rugsėjo 1 ar 
kovo 1. Todėl istorikui svarbu 
žinoti, koks kalendorius buvo 
tada vartojamas.

Prieš Įsigalint mūsų kalendo- 
riui, pasaulyje buvo apie 200 
kalendoriy sistemų.

Gilioje senovėje rytų Euro
pos žemdirbių tautos metus pra
dėdavo pirmąją piūties dieną. 
Indėnai Amerikoje metus skai
tė nuo sniego iškritimo. Austra
lijoje nuo liūčių periodo pra
džios.

Bizantijos imperijoje, atsižvel
giant į valstybinius mokesčius, 
metus pradėdavo* rugsėjo 1.

Rusijoje 14 amžiuje nauji me
tai prasidėdavo kovo 1, bet pa
laipsniui plito ir rugąėjinis me-

Kainas buvo' toji siena, kur 
susiėjo du kalendoriai: viena
me Nemuno krante — senasis, 
antrame — naujasis. Tai sudarė 
daug keblumo, bet teikė ir ne
maža pramogų. Atšventę Nau
juosius Metus Aleksote, po try
likos dienų pereidavo Nemuno 
tiltą ir dar kartą juos švęsdavo 
pačiame Kaune.

Žydai tur savo kalendorių. > 
jiems dabar 5719 metai. Musol- 
monai savo erą skaito nuo Ma- 
hometo, t.y. 622 metais mažiau 
nei mūsų krikščioniškasis ka
lendorius.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
SĄJUNGOS KREIPIMĄSI Į 

TtVUS

Moksleivių Ateitinikų S-gos 
visuotinis suvažiavimas, įvykęs 
1957 gruodžio 28 ir 29 d.d. Chi
cagoje nutarė kreiptis į visus; 
lietuvius tėvus, esančius laisva
me pasaulyje.

Esame išblaškyti po visas pa
saulio šalis, be savos žemės ir 
lietuviškos aplinkos, kur mūsų 
jaunimui gresia didelis nutautę- šytojo Jono Biliūno mirties ^u— 
iirnn nnvniitc V«>c »_

IS VISUR
'• Hartfordo studentai 

gruodžio mėn, . turėjo šių 
mokslo metų ketvirtą susirin
kimą. D. Giedraitytė kalbėjo 
apie įvairių tautų kalėdines 
tradicijas, aptarti Hartfordo, 
rengiamų studijų dienų klaupi 
Simai, trumpai paminėta ra-

Augant kultūrai ir civiijzaci- 
jai. naujuosius metus pradėta 
skaičiuoti pagal mėnulio apsi
sukimus. o dar vėliau pagal sau-

ATSTOVŲ RINKIMAI..

suotinai įsakyta metus pradėti 
rugsėjo 1. Petras Didysis 1699 
įsakė metus pradėti sausio 1.

Lietuvoje viduriniais amžiais 
metai prasidėdavo irgi rugsėjo 
1, pagrečiui buvo vartojamas ir Lietuvoje Grigaliaus kalen- 

Jrovinis skaičiavimas. Tik po dorius buvo įvestas tarp 1582 
Liublino unijos visur įvesta iri586 metų, bet rusams užė-

R. S.

ROCHESTER, N.Y.

Senųjų lietuviu eilės retėja/
Senosios kartos lietuvių mir

tingumas labai .padidėjo. Paly
gintinai nedidelėj mūsų koloni
joj, vien tik praeitais metais ne

muš Lietuvą, 1800 vėl grąžintas tekomė šių 26 asmenų: 
senasis. Užnemunėje, kuri pri-

1 ir kovo 25 d. Venecijoje tuo 
pačiu metu pradėdavo kovo 1, 
nes; tuo metu būna pirmoji pa
vasarį mėnulio pilnatis. Paga
liau Europoje susitarta metus 
pradėti arba gruodžio 25 arba. sausio 1. 
sausio 1. Sausio 1 galutinai įsi- Grigaliaus XIII reformos 
galėjo tik 18 amžiuje, vėliausiai Tln tol metai buvo skaičiuoja- klausė Varšuvos kunigaikštystei 
Venecijoje — 1797, Anglijoje— nū pagal nėnulio apsisukimą ap- visą laiką pasiliko naujasis ka- 
1752. Sausio mėnuo tapo pir- link žemę. Nebuvo tiksliai žiū- lendoriųs.

NEMUNAS tarp Aleksoto ir Kauno senamiesčio. Dešinoj matomas tas “Ilgasis tiltas7'.

Julius Paluikis 67 m. Vincas 
Kirčius 72 m., Juozas Ragaišis 
69 m.. Ch. Simaitis 59 m., Vili
mas Bartnikas 67 m., Kazys Vi
limas 43m., Ch. Benikas 73 m.. 
Mykolas Bartulis 67 m., Ado-, 
mas Totoris 68 m., Petras Ba
ronas 67 m...Antanas Učinava- 
čius 68 m^-ĄIagdė Storpirskie- 
nė 72 m.. Juozas Lankas 68 
m., Jonas Talksnis 92 m., Pily
pas Vaikšnoras, Jonas Mėlinis 
58 m.. Feliksas šlapelis 67 m.. 
Matas Žukaitis 79 m., St. Na- 
vinskas.65 m.. Pranas Cigana- 
vičius 90 m.. Viktorija Prans- 
kūnienė 68 m.. Vincas Stašaitis 
73 m., Ona Malcevičienė 62 m.. 
J. Želnis 73 m.. Be to. ilgą me
tų eilę čia gyvenusi. Floridoj 
mirė Jozefina Baranauskienė.

Ir “Naujieji Metai Rochestery 
prasidėjo mirtimi — tą dieną 
mirė Povilas Kulis. 62 metų. 
Nors liūdna galvoti, bet už me
tų kelerių senoji karta visiškai 
pasitrauksim iš šio gyvenimo.

Kazys Blatkus.

jimo pavojus. Kas janTgali pa
sipriešinti? Seniau mūsų sena- 
liai, norėdami išlaikyti savo gy
venimo būdą, kalbą ir laisvę, 
statė pilis prie Nemuno ir jose 
gynėsi ištisus šimtmečius. Trem
tyje vienintele mūsų apsigyni
mo pilimi yra šeima. Ji yra mū
sų tvirtovė tremtyje. Nuo jos 
priklauso viskas. Todėl mes 
kripiamės į visus esančius trem
tyje lietuvius tėvus ir motinas. 
Krepiamės į jų lietuvišką sąži
nę — parodyti herojiškų pastan
gų savo vaikų lietuviškumui iš
laikyti. Lietuvškos jaunimo or
ganizacijos ateina jums į pa
galbą, bet jūs parodykite gerą 
valią ir pasiaukojimą:
1. kalbėdami savo šeimoje su 
vaikais tik lietuviškai,
2. leisdami šąvb^-vaikūs į litua
nistinę mokykjĮ \ .
3. įrašydami juos į lietuviškas 
organizacijas.
4. leisdami savo vaikus i lietu
viškas vasaros stovyklas.

Dalis tėvų tai vykdo su di
dele meile ir pasišventimu. Jie 
garbingai atlieka savo pareigas 
Dievui ir vargstančiai Tėvynei. 
Jie įeis į lietuvių tautos istori
ją, kaip įėjo lietuvė motina mo
kytoja prie ratelio spaudos drau
dimo laikais. Mūsų visų didžiau
sias troškimas ir prašymas, kad 
visi lietuviai tėvai taip darytų.

Moksleiviu Ateitininku Są-gos 
Visuotinas Suvažiavimas

BALTIMORES ŽINIOS
naujas akstinas veikimo išly
ginimui ir sustiprinimui, jei 
tik bus .galimybės išrinkti 
veiklią valdybą.

(Atkelta iš 2 psl.)
LB Tarybos nariai 2/3 dau

guma pasisakė, kad JAV Lie
tuvių B-nę PLB Seime turi 
atstovauti visuotiniais rinki
mais išrinkti lietuvių atsto
vai. t. y. pasisakė už tarybos 
prezidiumo jiems pateiktus 

‘ klausimus, pažymėtus 2,3 ir 
4 punktuose. /

Tuo būdu, JAV Lietuvių 
b-nės atstovai į Pasaulio 
B-nės Seimą bus renkami vi
suotiniu tiesiu ir slaptu lie
tuvių balsavimu, tuo pat lai
ku ir tose pat rinkimų apy
linkėse kaip ir JAV LB tary
bos nariai tik iš atskiro kan
didatų sąrašo.

Atstovų į PLB šeimą ir LB dalyvavo ir vietos legionierių 
tarybos narių rinkimus vykdys draugijos 50 metų sukaktyje. 
JAV LB c. v-bos sudaryta vyr. 
rinkimų komisija, o vietose apy
linkių rinkimų komisijos.

LB tarybos prezidiumas 
jom linki ko geriausios sėk
mės, o JAV lietuvių visuome
nę maloniai kviečia rinkimuo
se kuo gausiau dalyvauti.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO PRANCŪZIJOJE
Mulhouse lietuviai gruodžio 

3 paminėjo žuvusius dėl tautos 
laisvės karius. Pamaldas laikė t 
ir žodi tarė kun. Petrošius. Bu
vo aplankytas Kriščiūno kapas. 
Po bendru pietų Įvyko apylin
kės lietuvių susirinkimas, išrink
ta nauja valdyba: pirmininkas 
K .Kazokaitis. ižd. Dumarkas ir 
sekretorius—šeikis. Dalis apy
linkės narių, kun., Petrošiaus 
kviečiami, užsirašė vaduoti Į 
Liurdą, kada bus Marijos apsi
reiškimo šimtmečio - iškilmės 
Lietuviai legionieriai taip pat

JAV LB tarybos prezidiū 
mo pirmininkas

New Yorkas, 1958. 1. 5.

. Nord apylinkė
Išrinkta nauja apylinkės val

dyba: pirmininkė M .Gaudešie- 
nė, sekretorius St. Ubartas, ižd. 
Kavaliauskas. Nord apyljifkės 
lietuviai paaukojo Lille prie- 
glaudoję esantiems lietuviams 
seneliams 9,300 frankų. Buvo 
surengę ir bendras Kūčias.

. Nilvange apylinkė
Į naują apylinkės valdybą iš

rinkta: pirmininkas A. Niunia- 
ya. vicepirm. T. Augys. sekre-

torius J. Jaknevičienė.
A Michelevičius sausio 17 iš

skrenda į Ameriką ir apsigyvens 
Chicagoje. Jis dirbo amerikie
čių ligoninėje kaip buhalteris 
ir buvo uolus Prancūzijos Liet. 
Bendruomenės. narys.

P. Zaranka iš Doubs departa
mento paaukojo Pasaulio Lietu
vių Seimui rengti 1000 frankų.

Lietuvos * nepriklausomybės 
40 metų sukakties minėjimas 
rengiamas vasario 16 Paryžiuje.

Jonas Navickas mirė Pas de 
Calais. Jis buvo atvykęs Pran- 
cūzijon prieš antrą pasaulinį ka
rą.

Bronei Klimienei, buvusio 
Lietuvos ministerio Petro Kli
mo žmonai, mirusiai gegužės 
12, jos sūnus Petras ir duktė

Ričardas Bačkis, baigęs Poli
tinių Mokslų Institutų, yra pri
imtas į tarptautinę Unilever 
grupę ir paskirtas i Astra per
sonalo direkciją.

I Vilnonės Medžiagos Lietuvon
j . ' Pradžiuginkit4 savo gimines ir artimuosius

jį LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR l’ŽKARPA^O RUSIJOJE!

Pasiuskit Jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitu.* irt v:in'>n»-s yr

Vilnones - mnlžiair-M* i* ritinių ir
wisnm rni<-xt<- Jums

atlaikai prv'iotn 'prb'inaminu^tvni kalnoih 
Ktaio 3 ntnmbior krantmi’K _...j

118-125-130 ORCHARD SK
cor. Deljncey. NYC. QJJ 5-J525

S krautuvė kalbAingT .nisrtknl. Ir'tskifrkM Ir ukr«m><*trtkii
KRAUTUVES atviros kasoicn, IR SEKMADIENIAIS, isskyrus 

SESTAOIENIŪS, NUO RYTO IKI »:30 VAKARO
AtsincSkite 8} xkrlbim^, kurta bus ypnt!n~a5 h'erttntns

kaktis. - - Ą
• Sophie Barčus Chicago-

•je turi savo radijo valandėlę 
ir-dabar mini 25 jos gyvavi- 
mo metus. Ta proga vasario 
2 Sokolų salėje rengia kon- 
certą. * . *

• Janinos Liustikaitės kon
certas Chicagoje įvyksta sau-... 
sid 19, Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Kartu su ja dai
nuoja solistas Jonas Vaznelis.

• LB Chicagos apygardos 
metinis suvažiavimas bus va- — 
sario 2, 12 vai. Lietuvių au
ditorijos salėje.

• Jaunimo stovykla kurią 
įkūrė ALRK Federacija prie 
Detroito, vis dar reikalaują

> paramos. Jos naudai daug 
kur rengiami koncertai. Kovo 
2 Chicagoje įvyksta toks kon
certas. kuriame dalyvaus ir 
filmų artistė Rūta Kilmony- 
tė.

• Algirdui A. Avižieniui, 
kuris studijuoja elektros in
žineriją Illinois universitete 
ir ruošiasi daktarato laips
niui. Radijo Corporation of 
Ameriką paskyrė 3,500 dol. 
stipendiją. Ta proga jo nuot
rauką įsidėjo Chicago Daily 
Tribūne.

• East Chicago. Ind. gyve
na apie 500 lietuviškų šeimų. 
Apie trys ketvirtadaliai yra 
seniai atvykę, o kiti nauja
kuriai. Visi jie yra susibūrę 
j šv. Pranciškaus parapiją.

•"Pažadėtoji žemė*’, kurią
vaidina Hartfordo Dramos-
Ratelis, surežisavo Ipoličas a 
Tvirbutas, sausio 18 vaidina- 
ma Darbininko vakare Brook- 
lyne. Sausio 12 ji buvo su
vaidinta Waterbury, pakvie
tė Liet.’ Bendruomenės apy-

šeštadieninė Mokykla su
rengė kalėdinį vakarą sausio 
5 šv. Alfonso par. salėje. Į 
mokyklos vakarą atsilankė 
ir invokacinę maldą atkalbė
jo mokyklos globėjas prel. L. 
Mendelis. Taip pat dalyvavo 
kun. J'. Antoįzewskis ir sese
rys kazimierietės. Vakarą pra
dėjo mokyklos vedėja dr. E. 
Armanienė nusakydama šeš
tadieninės mokyklos svarbą. 
Sugiedotas Lietuvos himnas 
Po to sekė pora _ kalėdinių 
giesmių ir deklamacijos, ku
rias atliko 1 sk. mokSlės; R. 
Bulvytė, D. Diljonaitė, L. Dil- 
jonaitė ir C Lekevičiūtė. Vi
sos gražiai deklamavo* bet šil
čiausiai sutikta Lekevičiūtė. 
nes jinai yra jau» ketvirtoji 
karta čia gimusių.

Pagrindiniu programos da
lyku buvo D. Lipčiūtės 2 
veiksmų vaidinimas: “Pranu
kas teisme”. Svarbesnius vaid- susirinkimą sausio 19 d. pas 
menis atliko E. Radžius, V. dr. ir ponią Ankudus. Susi- 
Gailevičiūtė ir E. S. Armanas. rinkime kalbės kun. K. Pu- 
Dar vaidino: A >VaskyS>-K. gevičius.

V. Seškūnas. Adomui Lažaičiui persikė- 
Noreikaite. lus gyVenĮį j naują vietą ir

atsisakius iš šeštadieninės 
mokyklos mokytojo pareigų, 
jo vieton pakviesta jau tre
čia jauna mokytoja —Biru
tė Bogutaitė.

Lietuvių radijo valandėlė, 
kuriai sukanka 10 metų, pa
minėjo dideliu Vakaru lietu
vių salėjo, sausio 11. Progra
moje pasirodė šokėja A. Va
laitytė ir buvo rodoma spal
vuota filmą: Lietuviai po Bal- 
timorės dangumi 1957 m.

Bendruomenės apylinkės Daugelis baltimoriečiti loję 
metinis susirinkimas šaukia
mas .sausio 18 vakare lietu
vių salėje. Susirinkimas* bus

Atvyko studijuoti
Į Baryžių šiais metais vėl at

vyko keletas lietuvių iš kitų 
kraštų pagilinti mokslo. E. V. 
Račkus iš Kanados vėl grįžo 
studijuoti tapybos. Ciplijauskai- 
tė-Tonner iš Kanados atvyko pa- 
gilinti biologijos studijų. Iš Chi- 
cagos atkeliavo Juknevičiūtė 
studijuoti meno. Ji yra gavusi 
Meno Instituto stipendiją. Skulb- 
tūrą studijuoja L. Eretaitė iš 
Bazelio. Muzikos studijoms iš yJimromovskis. 
Chicagos atvvko B. Monstravi- Bradūnas. V.
3.^ • , • , , .. L. Zeikutė. N. Dulvtė, V. Svo-ciute. Viktorija Skrupskelvte. . , _T __ ... \ ' J* ,. .. H ’ telyte, N. Meidunaite, O. Las-
gavusi JAV stipendiją, prancū- kauskaitė,. E. Bradūnaite. B. 

Eglė sutvarkė kapą ir paštatė Zll kalbą studijuoja Dijpno uni- Cipkutė. E. Galinytė. R. Bal- 
paminklą. versitete. ' ■■ čiūnas. R. Kalinauskas,versite te.

SOCIALINE APDRAUpA PAAUGLIAM
Paaugliai, kurie yra pasi- 3. invalidas <dėl fizinio ar pro 

darę invalidai dėl fizinių ar 
protinių trūkumų, gali gau
ti mėnesines socialinio drau
dimo (Sočiai Security) pa
šalpas pagal jų tėvų Įmokas. 
Sis potvarkis veikia nuo 1957 
sausio pradžios. Jei dar kas 
nėra padavęs prašymą, tai 
turi padaryti ligi sausio 31.

" Nepadavęs negalės gauti • at
silikusių išmokų. % ■

Minčtom pašalpom pasi- 
ppaudoti reikia tokių sąlygų;

»1. ašmuo, užbaigęs 18 am- 
' žiaus metus; 2. tapęs invali
du prieš 18 amžiaus metus;

3 invalidas «dėl fizinio ąr pro
tinio trūkumo; 4. invalidas 
tokio laipsnio, kuris galėtų 
būti nustatytas daktaro arba 
tam tikro egzamino; ,5. turi 
būti nevedęs arba netekėju
si; 6. išlaikomas tėvo, potė- 
yio arba įsūnytojo, šiuo me
tu gaunančio senatvės pašal
pą arba gyvenančio iš savo'" 
tėvų, mirusių po 1939. pomir-

• tinęs apdraudos; 7. tuo rei^ 
kalu išpildyta aplikacija.
1 Invalido vaiko ar dukters 
motina taip pat turi teisę Į 
pašalpą, ncatąjžvelgiarit am
žiaus. jei išlaikomasis yra jas 
žinioje. ' •

. čiūnas.
Aukštraitė.
V. Vaškytė. K. Meidūnas, G. 
Buivys. A. Ankus; A. Cipkus.

Po |x?rtraukos vaikučiai 
pasilinksmino - eidami lietu- 

. viškų ratelių, b tėveliai pasi
šnekučiavo ir vysi skirstėsi 
namo patenkinti.

J.
R. Diliauskaito.

Ateitininkų susirinkimas 
buvo sekmadienį prieš Kalė
das parapijos salėje. Įvadinį 
žodį pasakė pirm. K. Bradū- 
nas. Jis susirinkimą ir pra
vedė. Apie kalėdinę muziką 
kalbėjo ir poros žymesnių kū
rinių paaiškinimus, demonst
ruojant juos iš plokštelių, pa
darė N. Bogutaitė. Buvo taip 
pat paskaityta N. Mazalaitės 
legenda “Kalėdų naktį” ir 
padeklamuota eilėraščių.

Moksleiviu kuopoje veiki
mas daugiau reiškiasi būre
liuose. bet ir pati kuopa ne
snaudžia. Sausio 12 šaukia
mas kuopos susirinkimas pas 
Noreikus.

Sendraugiai šaukia savo

linkę; gi vasario 2 veikalas 
vaidinamas Bostone.

• Amerikos Lietuvių Moky
tojų sąjunga, jausdama, kad 
mūsų jaunimui trūksta tin
kamų knygų, kas metai ski
ria 250 dol. lieteratūrinę pre
miją ir leidžia įvairias jauni
mui skirtas knygas.

• Ramoną Rataitė. daili
ninko Vaclovo Rato duktė, 
Australijoje dalyvauja Elisa- 
bethan Operos balete ic su 
juo gastroliuoja po visa kraš
tą. ♦

• Kun. Pijus Brazauskas, 
dailininkas, buvo surengęs 
savo kūrinių parodą Orego
no universitete. Buvo išstatęs 
religinio turinio paveikslus ir 
gamtovaizdžius.

Petras Isora. sūnus Liud- '
viko. gimęs 1893 m. Lietuvo
je. prie Utenos. 1944 m. bu- \ 
vęs Vokietijoje. Paieško jo 
šeima iŠ Sibiro. Rašyti: Jad
vyga Klemejerienė. 8551 Fo- 
rest Parkway. Woodhaven

| AUKŠTYN
GIRDISf

Kun. J. Pmnskis

$

(ilmoje galėjo pamatyti save. 
Radijo valandėlę prieš 10 me
tų Įsteigė A. Juškevičius ir 
J. Ruzgą. Dabar ją veda A. 
Juškevičius ir K. Laskaus- 
Uas.

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos "Ramovė" Baltimorės 
skyriaus nariai su sdvo šei- 
momis ir svečiais sausio 19 

tos platesnės informacijos ir rengia pasisvečiavimą Sunset 
reikalingi formalumai. (Inf.) Loungc. J.S.

Tuo reikalu suinteresuotie
ji asmens fesikivipie į Sočiai 
Sccurtty raštine, 217 Have- 
meyer Št.. Brooklyn H; N.< Y. . 
arba j savo apylinkės atitin
kamas įstaigas.' Bus suteik-

| "Pavyzdžius iš- šventųjų j 
ir kitų heroiškų asmenų gy-1

| vertimo, žmonės ilgiau atsi- g .
| mena; tie pavyzdžiai darol
| didelės ir geros Įtakos”. I

Tic pavyzdžiai yra sutelk-1 
t i šiame leidinyje. Iš jų gali | 
sužinoti, ar mes žinome. I 
kur skubame? perskaitei g . 
laišką Tėvo0 Kas yra meilė I 
ir draugiškumas? - g

Kaina: 2 dol/ 262 psl. Į
Gaunama Darbininko ad- B 

mfoistracijoįa 910 W»tou»h-| 
by, &hooklyn 21, N. Y. j



MICHIGAN FARM SURIS

FUTBOLAS

REAL ESTATE

EVergreen 8-9794

M. and Ž. Collision Works

įvyks vasario 1 ir 2 d. Roches- 
tery, lietuvių parapijos patalpo
se. 515 Hudson Avė* Pradžia — 
10 vaL ryto. Pilnateisiais suva- 
žiavųno dalyvais gali būti: .'

Jaunių grupė
Worcestėrio Vyti: New Yor- 

ko LSK 51:31
Worcesterfo Vytis; Waterbųr- 

io Gintaras 57:28
New Yorko LSK: Waterburio

Gintaras 40:36

Motery grupė
New Yorko LSK: Waterburio

Gintaras 41:12 /

, įklilų išliesiu Hlian, paJ-ellnia:
naujomis, dažymas ir poliravimas.

Smith, Anna, buv. Stan
kevičiūtė, Bronė, iš Liepojos

Stankevičiūtė, Bronė, ki
taip Smith, Anna, iš Liepojos

Staponaitienė — Kuisaite, 
Petronėlė, "iš šeputaičių k_, 
Naumiesčio v., Tauragės ap. 
vyras Staponaitis, Antanas

Urbonavičius, gazys, sūn. 
Juozo, iįr Šunskių

Valionytė, Aleksandra, jos 
sesuo Žemaitienė, Elena, ir 
sesers vyras žemaitis, Jonas

Žemaitienė — Valionytė, 
Elena, vyras žemaitis, Jonas 
ir sesuo Valionytė, Aleksand-

Visais suvažiavimo reikalais 
prašome kreiptis adresu: A. 
Bielskus 12700 Speedway — O- 
verlook St, East Clevėland 12, 
Ohio. Telef. Liberty 1-4612.

Del galimybių būti' apipin
tiems maistu ir nakvynėmis pra
šome tartis su Rochesterio LSK 
Sakalu: V. Grybauskas, 139 Mo- 
hawk St., Rochester 21, N.. Y. 
Telef. HOpkins 7-5025.

Faskas

Po sausio 5 ir toliau Lietu
vių Sporto Klubo futbolo ekipa 
liko lentelės gale — prieš Ger
inau—Hungarians pralaimėta 1: 
5. Padėtis toliau darosi vis kri- 
tiškesnę, ypač kuomet netoli pa
skutinės vietos sukinėjęsis Eli- 
zabeth S. C. savo paskutines 
rungtynes prieš Swiss F C. neti
kėtai laimėjo 5:1. Rezervinė ir 
toliau nevilties bei liūdesio ženk-, 
le. Prisitaikydami prie kitų, pra
laimėjo ir jauniai prieš German- 
Hungarians silpnus jaunius 1:2. 
Atodo, kad futbole visai nusi
gyvenome!

Beje, pereitose rungtynėse su
žeistas /^artininkas O’Brien, nu
gabentas į ligoninę. Ten paaiš-

NORWAJLK (SILVEKMINE 
ADORABLE HOUSE

Looking.for new owner. My 
family has outgrown me. Am 
on one floor, pinepaneled liv. 
rm. ęave ceillmg;, handsome 
fieldstone fireplace, shelves for 
your books. My kitchen is com- 
pact with nice cuppboards and 
dining area. I have 2 double, 
one smg e, bedrooms, one bath. 
There is a small utiiity ioom, 
% attic, 2-car garage. I am a 
warm house (štorm windows, 
etc.l and am 3 acr&; property. 
My asking price is $27,300. If 
you want to see me call Owner, 
VI 7-2852. P. S. Brokers pro- 

Pundžius^l Kostas, ir Pun- tected-_____________________

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtaimui.' Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopullarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį. '

GEORGE GALONAS
C'aniff. Ori rot t. Mich

VARŽYBŲ REZULATA1

Sausio 11 ir 12 d.d. Brookly- 
ne vyko rytų apygardos krepši
nio varžytos. štai jų rezultatai! FETER LISAUSKAS

.Vtrd . Aviniu-. Maspeth. N. Y.

VICTOK ABEC^NAJ- 
351 Kark Street, New Britam, Conn.

- J-— JONAS. JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street,'Baltimore, Md. TeL Longwood 6-1622

— Netiesa, vaikeli. Tavo 
tėtis buvo labai neturtingas, 
o aš už jo išėjau. -

—’ Tai buvo labai seniai,

Jus esate uatnuua: ui sm Kemjaic. visuomet retkaiaukiu 
Michigan Farm Sūrio. Sis sūri? jau per ilgus metus gaminamą* 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE tik michigan earm sūrio

džiute, Petronėlė, vaikai. Ka
zio.

Sakatauskaitė — Luobikie- 
nė, Magdalena, duktė Antano, 
gyvena gal Uragvąjuje

Skiudulienė — Krakauskai- 
tė, Bronislava, d. Jeronimo, 
vyras Skiudulas, Antanas, iš

a) Iki 1958 m. sausio 1 d. Fas- 
ke registruotų sporto klubų at
stovai, rinkti visuotinio klubo 
narių susirinkimo — po 1 atsto-

^vą nuo kiekvienų 25 iki 1958 m. 
sąusio 1 d. Faske registruotų 
klubo narių.

b) Sporto klubų pirmininkai 
ar jų vieton klubų valdybų pas
kirti atstovai (tik 1 asmuo iš 
kiekvieno klubo). t

<9 Fasko nariai, Fasko re
vizijos komisijos nariai, športo 
apygardų vadovai bei jų komite-

■ tų nariai ir kiti oficialūs Fasko 
pakviesti sporto pareigūnai.

d) Fasko aprobuoti sporto dar
buotojai ir esą ar buvę kūno kul
tūros mokytojai.

Suvažiavimo svečiais — ste
bėtojais kviečiami lietuvių spor
tininkai ar lietuvių bendruome
nės nariai, besidomį mūsų jauni- 
mQ.fjzįjiio auklėjimo ir sportinio 
judėjimo klausimais.

Sporto įdubai savo atstovus iš 
anksto registruoja atatinkamoje 
apygardoje, apygardos vadovy
bės nustatyta tvarka.

Sporto darbuotojai ir kūno- 
kultūros mokytojai registruojasi 
Faske iki sausio 25 d. Turint 
galvoje, kad Faske turimieji 
sporto darbuotojų adresai gali 
būti didele dalimi pasikeitę, pra
šome visus suvažiavime norin
čius dalyvauti, atlikti šią regis
traciją.

Sbvažiavimo dienotvarkė ir ki
tos smulkesnės informacijos yra 
išsiuntinėjamos visiems sporto kėjo, kad jam lūžęs nosies kau< 
klubams ir laiku užsiregistravu- las, taip kad greitai žaisti nega-

Zopelienė — Girdvainyte, 
duktė Petro, vyras Zopelis, 
Vincas

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

A žmonas, Antanas, sūn. My
kolo, iš Gaurės vai.

Baronas, Albertas, sūnus 
Jono, g. 1922' m. Užupių k., 
Taujėnų vaL Ukmergės ap.

Cemauskienė — Lukošaitė, 
Ona, duktė Romualdo

Girdvainytė ,— Zopelienė, 
duktė Petro, vyras Zopelis, 
Vincas

Jašmontas, Augustas; sūn. 
Juozo, IŠ .Mažęiktų vai.

Kašetiauskienė, Morta, d. 
Kazio, jos vaikai Cecilija ir 
Vladas

Kaspariunas, Antanas, sūn. 
Juozo ir Onos, iš-Dargužiu k., 
Žeimių vai., Kėdainių ap. 
žmona Visockaitė, Marijona,

Vyrygrv^ sūnūs Juozo.
Waterburio Gintaras- Bosto- Kaukas, Petras, sūn. Juo- 

no Dainava 66:27 45 Vilkaviškio ap.
Brooklyno -Lietuvių - Atletų — Kontautas, Kleopas, Mečis- 

Klubas: Bostono Dainava 76:26 lovas ir Valerijonas, sūnūs
Brooklyno Lietuvių Atletų Teodoro

Klubas: Waterburio Gintaras Krakanskas, Alfonsas, sū- 
59:54 . v nūs Jeronimo, ir Krakauskie-

nė, Magdalena, iš Mažeikių.

ATGYVENTIEJI LAIKAI
— Jei aš nebūsiu turtin

gas, tai už manęs jokia mer
gaitė neis, — aiškinosi sūnus 
mamat.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY/INC. 
Vieninteliai šio šorio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

STANLEY METR1CK 
1804 W. 47th Si., Chieago, 111. 

a JOHN SHURNA 
5418 So. Albany, Chieago, I1L 

ALLAN STEWART 
43IA No. Broad St.. Phila.. Pa. Tel. Glazstone 5-131*

Krivickas, Ignas ir Jurgis, 
sūnūs Juozo

Kuisaitė — Staponaitienė, 
Petronėlė, iš šeputaičių k., 
Naumiesčio vai., Tauragės ap. 
vyras Staponaitis, Antanas

Lengvenis, Jonas, sūnus 
Jono, gim. Mažeikiuose ,

Lukošaitė — čemauskienė, 
Ona, duktė Romualdo “

Luobikienė — Sakatauskai- 
tė, Magdalena, duktė Anta
no, gyvena gal Uragvajuje

Merkevičius, Juozas, sūnus 
Felikso, buvęs Anglijoje

Meškauskis, Jonas, Kazi
mieras ir .granas, ir dp sese
rys, kurių viena Zosė

Misiulienė, Rozalija, d. Ka
zio. -11 -

Perjh Amboy, N. J. . Jūsų Sveikata Yra
Jūsų Brangiausias

Saugokite jį rūpestingai!

W. LEV. TŪTELE

DORA ROMANOFF
Bronx, New York

Esu didžiai dėkinga Dr. Milleriiri, gražinu
siam man gerą sveikatą. Ilgą laiką mane var
gino* kvėpavimo sutrikimai ir graužė rėmuo. 
Dėka Dr. Millerio glebstiniem nurodymam, 
šiaiięlįen vėl esu sveika moteris. >

Ilgą laiką kentėjau, aplankiau daug gydy- . 
tojų, viską išbandžiau, kas tik buvo galima, 
tačiau nuo savo skausmų negalėjau išsiva
duoti. Pagaliau kažkas man patarė kreiptis į 
Dr. MiUerį. Galite man patikėti, kad jam pra

dėjus gydyti po 30 dienų pasijutau vis^i nauju žmogumi.
Dėkodama už didžią paslaugą, kurios susilaukiau, šiuo vie

šu pareiškimu noriu atkreipti dėmesį ir kitų, kurie tiek pat 
sėkmingai galėtų ja pasinaudoti.

ARTHUE LUPPY 
Irvington, N. J.

E M M A H A C K

..i^- T

Yra žinomas faktas, kad juo ilgiau liga užtęsiama, juo 
maą

Irvington, N. J.
Ligos staiga užkluptas, negalėjau vaikščio

ti be ramsčių. Visame kūne jaučiau kanki-

buvo patinę. Lankymas įvairių gydytojų ne
teikė palengvėjinib ir vilties ateičiai. Radęs 

vienos telefono knygos aplanke Dr. Millerio skelbimą, krei
piausi į jį. ir po pirmųjų gydymų, kurie man labai padėjo, sa
vo lazdas galėjau palikti jo kabinete ir pareiti namo, Bet kol 
visai pasveikau, praėjo keletas savaičių, nes mano ligos ant-

žinimą mano vyrui, kuris turėjo skausmus nugaroje, kairėje 
kojoje ir pakaušyje. Jis lankė daug gydytojų, ėmė švirkštus ir • 
įvairius vaistus, buvo pasiryžęs ir operacijai inkstų, dėl kurių 
negalios esą tie skausmai buvę. Tačiau prieš operaciją dar 
pasikliovė Dr. Millerio gydymui. Buvo išgydytas jo metodais, 
ir šiandien yra visiškai sveikas žmogus.

Aš nesijaučiau ligotas, bet* kurį laiką bu
vau mieguistas, jutau nuolatinį nuovargį ir 
stoką gyvastingumo. Mano draugai patapė 
kreiptis į Dr. MiUerį. Iš pradžių aš buvau 
labai abejingas Dr. Millerio gydymui,-kaip

ir kiekvienas kitas, bet po kurio laiko pšjutau žymų pagerė
jimą, o taip pat radau, kad tasai gydymas yra ir malonus. 
Taip pat Dr. Millerio nuostabūs pamokymai padėjo man su
sivokti, kaip savo sveikatą tausoti.

Aš mielai patariu kiekvienam kreiptis į Dr. MiUerį. Iš sa
vo patyrimo žinau, kad padės kiekvienam, kaip yra man pa

- nauti.

ROSt KOWALSKI
NėWark, N. J-N

Jaučiau pareigą Jums parašyti., kaip jau- 
I čtuoši po Jūsų gydymo. Aš esu Jum daugiau 

dėkinga, negu tai galima žodžiais' HreikBtL 
Ilgą taiką negalavau, gydžiausi pas įvairius 
gydytojus, tačiau pasėkų nejaučiau. Esu lai

minga, kad buvau nukreipta į Jus ir pasivedžiau Jūsų gydy
mui. šiandien jaučiuosi tartum naujai gimusi.

Apie Dr. MiUerį turėtų žinoti kiekvienas ligonis ir ken
čiąs žmogus- Man norėtųsi tai garsinti visame pasaulyje, jei 
Ūktai būtų įmanoma, nes Dr. Milleris gali ir nori kiekvienam 
padėti.

Nuoširdžiai Jums dėkodama, p, Dr.' Milleri, aš mielai su
tirptu. kad mano atvaizdas Ir žodžiai pasiektų viešumų.

Šiuos ir Hmtus kitų autentiškų liudijimų 
norintieji gali pamatyti mano įstaigoje.

puolis buvo g'ana sunkus.
Mano atvaizdo ’ir liudijimo tiksiąs atkreipti kitų dėmesį 

į Dr. Millerio gydymą^iol aš gyvensiu, negalėsiu užmiršti Dr. 
Millerio paslaugos ir^^meydymo gerų pasėkų. Kas ifiano žo
džiais abejotų, gali njre asmeniškai aplankyti ir įsitikrinti.

“Kiekvienas, kas pasijunka, nesveikas, turi žinoti, kad,jo organizmas 
neveikia tikslingai; nesvarbu, kiek rimta yra padėtis ir kokia yra liga. 

* Normalų organizmą veikimą atstatyti yra žymiai lengviau natūraliu bū
du, negu eksperimentais. '

Natūralaus gydymo metodų pagrindą sudaro nė tai, kad pritaikomi 
kurie vaistai arba operacijos, bet sužadinama ir atstatoma tikslingam ir 
pilnam veikimui vidinės gyvastingos organizmo jėgos, kurios, vienintelės 
ir geriausiai pajėgia įveikti “ligas” ir gražinti sveikatą.

Mano siekimas yra padėti žmonėm sveikatą atgauti ir pamokyti, kaip 
reikia ją tausoti ir saugoti”. * .

Jeigu jūsų sveikatos stovis nėra M geriausių, PIRMIAUSIA IŠBANDYKITE 
NATŪRALŲ GYDYMĄ, nes joks kitas nėra gefesnis ir tikresnis. Jus tai įtikins

Gamta siekia, kad vM būtume *yeikL bet rūpinantis kasdienos reikalais ir pragyvenimu, 
. patenkame | sąlygas, kurtas mūsų organtanul ptn, lengvai pritaikomos. Gamta mus įspėja 

juntama negalia Ir ligom. Jeigu to jspijimo tiū-r*sfte Ir laiku suelrūplnsite, tai eevo evelkat* 
lengviau apMugooitel*

gydy-

Mltchell 2-0773. Kasdien nuo* vaL r. Iki 6 .vaL v^ ftventadieniai* nuo 9:30 Iki 12:30 po pietų. 
Ji New Yorko pasiekiama: via Hudson Tube nuo Cortlandt St. iki Nevarfco pagrindines stoties 
per 20 min., 14 34 SL (Hudson Tube) per 30 min. Toliau eiti Market St. 4 blokus iki Broad St.

DR. JOSEPH MILLER, D. C., PH. C.
790 Broad Ecke Market Street <Kinney BIdg.), Nevarią N. J.

J U L I A KACER 
New York, N. Y.

Daugelį metų esu kentusi nuolatinius 
skausmus nugaroje; jie mane budindavo daž
ną naktį. Iš manęs tai darė nervingą ligonį. 
Kreipiausi į daugelį gydytojų, bet jiė vienas 
negalėj# nieko padėti. Man buvo tikra laimė

patirti apie Dr. Millerio natūralų gydymą. Po kelių apsilanky
mų sveikata žymiai pagerėjo. V

Dr. Millerio gydymą, didžiai rekomenduoju visiem, kurie 
kenčia dėl nesveikatos. Mano atvaizdas čia yra tam, kad. būtų 
kitiem pasitarnauta.

REGNAR L. FRIDEIKSEN
Irvington, N. J.

Šis laiškas yra išraiška padėkos Dr. Mille-
riui už jo sėkmingą gydymą.

Vasario mėn. pasijutau negalįs valdy 
vo rankų ir kojų. Prislėgtas nepa'jė 
dirbti, kreipiausi į porą gydytojų, kurie* ne

galėjo nei nustatyti ligos priežasties, nei man padėti. Po ke
lių savaičių nusprendžiau kreiptis j Dr. MiUerį kurio adresą 
susiradau telefono knynpje.

Niekada dar. man nebu(x> tekę paš vinkti taip gerai, kaip • 
šį kartą. Po poros apsilankymų jau galėjau pajudinti pirštus, 
kas mane labai padrąsino. Po kelių ‘mėnesių jau galėjau vėl 
dirbti.

M. MARZARELLA 
East Orange, N. J.
Niekada nesijausiu pakankamai atsidėkojusi 
Dr. Milleriui už-sūnaus gyvybės išsaugojimą. 
Daug gydytojų jį tyrė ir rado be vilties pa- 
gyti. Sūnų ištikdavo kraujaplūdis iš nosies, 
nuo dtfajų iki trijų kartų per dieną. Penkių

mėnesių laikotarpyje rrikėjo tris kartus įlieti kraujo.
Aš buvau nukreipta į Dr. Rillerį. Jau po pirmo vizito 

pastebėjau sūnų gerėjant. Nepraslinkus nė trim mėnesiam, 
kraujas sustojo fflūdęs. Dėka Dr. MHlerio natūralaus gydymo, 
sūnaus sveikata labai greitai pasitaisė.'

W. C H O M I C K I
..Irvington, N. J.

' Trejus metus kentėjau kojų skausmus. Ką 
bedariau, t.e skausmai neatlyžo. Tiktai po 
penkių mėnesių gydymosi pas Dr. MiUerį. jo
kių skausmų kojose daugiau nebejaučiu.

Mano kabinete galima. patikrinti žiuos ir 
šimtus kitų autentiJkų Tiųdijimų.
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| Laimėj i mę vakarų
x saiisip 26, sekmadienį 5:30 v.

* Angelų Karalienes parapijos sa- 
Įėję ruošia tretininkų kongrega- 
rija. Pelnas skiriamas parapijos 

t»«. vknn lMrato naudaį.

KtaipMns atvadavimo ' * lietuvi! 
35 metų sukakti**; minėji- W. of A. 
ą rengia Mažosios Lietuvos susirinki]

veię eszezvijos ir sv.^ansios 
bus atlaikytos sausio 14 d., 9 v. g v rAncelu Karalienės bažnvčioie. Sausio 12 Angelų Karalienes

x Angelų Karalienes bažnyčioje. . bažnyčioje sutuokė Vladas
Stovėję unijos Tamašauskas ir Marija Winn.

lietuvių 54 skyriaus A.C.
— mėnesinis 
sausio Y2 d.,

Vladas Tamašauskas yra Juozo, 
gyv. 856 Kart St Brooklyne,* . 
sūnus ir žinomo New Yorko a- 
pylinkėje orkestranto Joe Tho- 
mas brolis. Vestuvėse dalyvavo 
daug jaunojo giminių bei palįs-' 
tarnų. Jaunojiyra kilusi iš 
Phoenis Arizona, su'ja ten su
sipažino Vladas Tamašauskas, 
būdamas Amerikos kariuomenė
je. Nuotaikingos vaišės vyjro Na
tional j Hali, Maspethe.

Bičiulių Draugijos ir M. Lie- 5:30 v. v. Siuvėjų unijos namuo- 
tuvos Rezistencinio. Sąjūdžio se, 11-27 Arion Place^ Brooklyn, 
New Yorko skyriai. Minėji- N. Y. Nariai prašomi gausiai da- 
pias įvyksta sekmadienį, sau- lyvauti. Bus svarbių pranešimų. 
Sto 19 evangelikų šv. Jone g .
parapijos patalpose,- .197 , ... .'
Maujer St, Brooklyne. 3 v. PtuMelphijoje sausio 8 nuo
p. p. bus pamaldos, po jų 4 “°r-
k SdSje Bus M. Gelžlnio pa- ky,e-š1^“?“- Veh’n“ dra“-

> škaita ir arbatėlė. . žes radvihaieles: Pauhna
-z , . maškienė, Angele Subkiene ir

BrocAiyno meno muziejus Salomėja Barakauskienė už jos 
sielų pas Tėvus Pranęiškonus už
prašė mišias, kurios bus atlaiky
tos vasario 8 ir 10 d. 7 v. vienuo
lyno, koplyčioje.

Pradėtas statyti Dariaus Girėno 
paminklas

Specialus Dariaus Girėno pa
minklo statymo komitetas pra
neša, kad jau atlikti -visi paren
giamieji darbai, yisi paminklo 
planai patvirtinti miesto valdy
boje ir tuoj prasideda pati pa
minklo statyba. Paminklas bus 
pastatytas Lituanica aikštėje, 
Union Avė., Stagg ir Hewes gat
vių sankryžoje, Brooklyne. Sta
tybos darbai numatomi užbaig
ti apie kovo mėn.

Komitetas turi nemaža išlai
dų. Už pastatymų turės sumokė- 
ti 6,250.00 doL Architektui už 
planų pagaminimų ir statybos 
priežiūrų — 764 doL Dar kainos 
lakūnų profilių graviūros apie 
750 dol. Komitetas turi surinkęs 
aukų 6,869.22 dol. Paminklui už
baigti dar trūksta 894.78 dol.

Paminklas bus aukštas pede*. gastroliuoja. Sausio 12 vaidino

JOHN FOSTER DULLES, Valstybė* sekretorius, su Nikaraguos 
ambasadorium Washingtone G. Seviiia-Sacasa, kuris yra u A V 
diplomatų dekanas. .c

turi ir savo meno mokyk
lą, į kurią priimami mėgėjai 

-ir tikri meno mokyklos stu-
- dentai. Registracija praside
da sausio 20. Pamokos vyks-

‘ ta dienos metu, popiečiais ir 
vakarais. Kiekvienas gali pri- 
sitaikyti kaip jam patogiau. 

" Dėstomi įvairūs ^meno daly-
- kai.

IPOLITAS TVIRBUTAS IR “PAŽADĖTOJI ŽEMĖ”
mos Ratelis ir pastatė šį sunkų dų. Šiaulių teatre dirbo nuo 1939 
ir sudėtingų veikalų iki 1944, buvo teatro vyr. reži-

t • v \ sierius ir meno vadovas, vaidi-
Ipolitas Tvirbutasrysk, n0 vaidmenų. '

inusų teatro asmenybe, teatro
menui rengęsis, vaidinęs, režisa- Į Vokietijų pasitraukęs 1944 
vęs Lietuvos teatruose. Gimė jis m. Kesselye buvo suorganizavęs 
1899 m. rugpiūčio 10 d. Petrą- vaidybos studijų, pastatė P. Vai- 
pilyje. Jo tėvas, kilęs iš Kauno v“ "" 
apylinkių, buvo gydytojas, o mo
tina pianistė. Jaunasis Ipolitas 
ir augo tarp medicinos mokslo 
ir muzikos menę. Tėvas norėjo, 
kad sūnus būtų gydytoju, bet 
ji traukė teatras. Baigęs gimna
ziją, konkursų keliu buvo pri
imtas į Imperatoriaus Dramos 
Teatro mokyklą, priklausančią 
imperatoriškajam ' Aleksandro 
teatrui .Tėvu* nepritarus, jis tu
rėjo kurį laiką iš mokyklos pa
sitraukti. 1918 vėl grįžo į mo
kyklą, visų laikų buvo žinomo 
režisieriaus Karpovo grupėje ir 
sėkmingai mokyklų baigė 1922 
m. Tų pačių metų rudenį grįžo 
į Lietuvą, į Čekiškės valsčių, kur 
jo tėvas prie Dubysos turėjo ū- 

stalas, padarytas iš granito, ant zWaterbury, kur jį dvietė Lietu- VasarQ1^ visada atva- 
jo 40 pėdų vėliavos stiebas. Pe- viu Bendruomenė. Sausio 18 vai- duodavo į Lietuvą., 
destale bus įrašai anglų ir lietu- dina Darbininko vakare, o va- 
vių kalba ir lakūno bronziniai sąrio 2 — Bostone.
reljefai. Ant stiebo per iškilmes 
bus iškeliama Lietuvos vėliava. 

Komitetas maloniai kreipiasi 
į organizacijas, draugijas, klu- ^3 garsus rašytojas dra- 
bus ir atskirus asmenius, prašy- maturgas Somerset Maugium,, 

. ■mis -jiihikviiis ueuuuneos Damai- damas prisidėti prie šio kilnaus i*5 bai!>ė
dos tėvų pranciškonų koplyčioje darbo — padėti baigti statybos medlcjn4, bet gydylojo praktika 

" 980 Bushwick Avė., Brooklyne^ darbus, šiemet sueina 25 metai “ekada nesivertė. Pirmojo di- 
šeštadieni, sausio 18, 10 Y ryto. nuo lakūnų skridimo per Atlan- 

* Draugai ir pažįstami kviečiami ^4- Tad pagerbkime musų dįdvy-

New
Romas Kezys
Yorko skaptų tunti-.

sausio 18 Detroite
Akademikų Skautųpraves

Sąjūdžio 10 metų sukakties 
minėjimo programą.

Darbininko metinis vakaras 
įvyksta sausio 18. Brooklynie- 
čiams ir apylinkės lietuviams 
tai bus maloni išeiga, nes Dar
bininkas pasikvietė Hartfordo 
Dramos Ratelį, kuris suvaidins 

• “Pažadėtųjų žemę”.
Keletą metų iš eilės Darbinin

kas savo vakarams kvietėsi 
Bostono vaidintojų grupę, ku
riai vadovauja Aleksandra Gus- 
taitienė. Šios gastrolės turėjo 
didelį pasisekimą, salės 
perkimštos. Visi buvo 
kinti vaidinimais.

Šį kartą, norėdami
rinti ir pristatyti augantį naują 
Dramos Ratelį, pasikvietėme 
hartfordiškius. Žiūrovai ir da
bar bus sužavėti pačiu veikalu 
ir pačiu pastatymu, nes veikalas 
artimas įįetuviams emigran
tams, o pačiame pastatyme Įdė
ta daug darbo ir triūso.

Hartforde pirmą kartą “Pa
žadėtoji žemė” buvo suvaidin
ta lapkričio 16. Dabar teatras

Balto skyrius
, paskelbė vartotų drabužių 
rinkliavą, kuri tęsis iki sau
sio 20 d. Aukojamus drabu
žius bostoniečiai prašomi su-, 
nešti į šv. Petro parapijos 
pobažnytinę salę. x

Oktavos pamaldos
Bažnyčios Vienumo intenci

ja šv. Petro parapijos bažny
čioje bus šeštadienį, trečia
dienį ir penktadienį 7:30 vai. 
p. p. Pamaldos prasideda sau
sio 18.

Jaunųjų skautų ir skaučių 
sueiga bus sausio 19. d. 2 

vai. p. p. šv. Petro par. salė
je; sueigos metu bus pašven
tintos draugovių vėliavos.

Vyrų choras

BARASMVICIUS ir SŪNIJI
F U N E R A L KOMI

25> W. Broadway
South Boston. Mase

JOSEPH BARACEVIClIfe
Laidotuvių DirektoriiK-

sausio 19 d. 5 vai. vak. Lietu- i 
vių Piliečių Draugijos salėje i i 
rengia metinį banketų — šiupi- L—

jLkSrfO

1197 Webster Avenoe 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

Ir Balsamuotojas 
Cambridgp, Masu.
NOTART FOBLK3

Nauja modernttįca koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge tr Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir | kitus miestus.

būdavo 
paten-

paįvai-

perėmė vadovauti New Yor
ko jūrų skautams?

DaiL Romas Viesulas
gruodžio mėn. dalyvavo 

Amerikos 7 grafikos Biennia- 
lėje —- The Print Club of Al- 
bany, kur buvo atstovauja- 

. mos visos technikos, šiuo me
tu sausio 11 —'vasario 9 da
lyvauja Connecticut Acade- 
my of Fine Arts mišrių tech
nikų parodoje ir nuo sausio 
10 iki 30 d. The Print Club 
of Philadelphia 30-toje meti
nėje Amerikos litografijos pa
rodoje, kur išstatyti tik lito-

nį. Programoje dalyvauja soL 
Daiva Mongirdaitė, mergaičių 
trio, vyrų choro kvintetas, kai
mo muzikantai. Diriguoja muz J. 
Gaidelis. Siekiams gros studentų 
orkestras. Maloniai kviečiama 
atsilankyti Bostono ir apylinkių 
lietuviškoji visuomenė.

Baltę draugijos
metinis susirinkimas bus sau

sio 18 International Instituto pa
talpose, 190 Beacon St, Bostone. 
Kalbės Mrs. Gaida Kalnajs, me
ninę programų atlikę Daiva Mon
girdaitė, sopranas, ir lietuvių 
trijo, kuris išpildys Mendelssoh- 
no ir Brahmso dainas. Akompo- 
nuoja Julius Gaidelis.

NEW YORKAS

grafijos kūriniai.
VEIKALO AUTORIUS 

“Pažadėtosios žemės” autorius

Už a. a. Kuh. Jono Pef rėno 
vėlę, minint 30 d. po mirties,

čiūno “Tuščias pastangas” Mau: 
ghamo “Pažadėtųjų žemę”, Ros- 
tano “Žmgus, kurį užmušiau“

Dėl sveikatos buvo likęs ilges
niam laikui Vokietijoje ir į JAV 
atvyko tik 1956 m. birželio 27. 
Po kelių mėnesių poilsio jis į- 
sijungė Bostone į vaidintojų tru
pės darbų ir režisavo Inčiūros— 
Gustaičio veikalą “Vincą Kudir
ką”.

Stasys Santvaras Ipolitų Tvir- 
butą kaip meninkų apibūdina 
šias žodžiais:

"Kaip režisierius Ip. Tvirbutas 
pasižymi gyva ir lakia kūrybine 
fantazija, giliu vaidybos meno ir 
draminės literatūros pažinimu, 
kruopščiai paruoštu ir išdailintu 
veikalo pastatymu. Jis rte tik ku
ria darnių vaidinimo visumų, ku
ria ansamblį, bet gilinasi ir į de
talę. Jo stgtomę veikalę veiks
mai yra išieškoti ir režisieriaus . 
išgyventi, vaidintoju būdai ne- nebegalima gauti, 
meluoti, meninės teisybės po-

KAIP PATEKTI Į SALĘ?

Brooklyne daug vargo sudaro į 
rasti salę su tinkama scena. Ge- : 
riausia buvo šv. Antano salėje, i 
kurioje ne kartų vyko Darbinio- i 
ko vakarai. Salė turėjo labai pui- i 
kią, medernių/scena, bet dabar j 
-ši salė jau pritaikyta kitiems

žiūriu tikrai.'

IR KAS TASAI DRAMOS
RATELIS?

TeL EVergreen 7-4335

Steplien Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborins-BalsanHiotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5013 J

Matthew P. BallasJ
(BIELIAUSKAS)

ALB. BALTRCNAS-BALTON g 
Reikalu Vedčjas # |

660 Grand Street į
Brooldyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

‘ riusir pastatykime jiems pa-
■ minklą. Gavus - auką komiteto

Brooklyno muziejus iždininkas prisius tuoj pakvita- 
sausio 15 dęmonstruoja doku- vimą, o visų aukotojų vardai bus 

mentinius filmus apie Duererį, surašyti ir įdėti paminklo pa- 
Goya ir kitus dailininkus. Pra- matuose, 
džia 8*30 v v Aukas prašome siųsti čekiu 

Brooklyno filharmonija ar pašto perlaida šiuo adresu: 
, pradeda jaunųjų talentų var- Darius Girėnas Monument Fund 

žybas. Sausio 18 vyksta pirma- ir adresuokite komiteto iždimn- 
sis koncertas Muzikos akad*>mi- kui Mr. P. J. Montvila, 85-66 
jos salėje. Solistais bus jaunas 98th St., Wpodhaven 21, N. Y.
smuikininkas ir čelistas.

; Alfa Liepines

džiojo karo metu tarnavo britų 
kariuomenėje, vėliau buvo Ang
lijos misijoje, važinėjo po sveti
mus kraštus, lankė ir Rusiją jos 
suiručių, bolševizmo įsigalėji
mo metu, daug keliamo po pa
saulį ir yra parašęs daugel ro
manų, novelių, dramų, komedi
jų. šio amžiaus pradžioje jis 
buvo pats populiariausias au
torius visuose pasaulio kraštuo
se. Jo dramos buvo vaidinamos 
Londone, Paryžiuje, Romoje, 
New Yorkę. Jos scenos veikalai 
buvo išversti į daugel kalbų, 
"jų tarpe, ir į lietuvių.

Pažadėtoji Žemė" buvo pa-

IPOLITAS TVIRBUTAS

LINDEN, N. J.
atšokęs Haiti saleje, Jamaico- ’ ’ Alto Lindeno skyriaus valdy- pagal užsakymų tų dienų . 

je, per West Indiją keliauja j ba praneša Lindeno ir apylin- 2^°

traliuoja su Janine Harrat trupe 40 metų Lietuvos nepriklauso-
ir išbus šešias savaites. ihybės paskelbimo minėjimas į- *■;. -

—1-------- —r----------- ----------------- vyks vasario 16, 4 v. p. p. JJn- P^0
dideliu pasisekimu Londono te

- Į Lietuvos valstybinį teatrų į- 
stojo 1924 m. ir vaidino įvairius 
vaidmenius, 1931 m. savanoriš
kai persikėlė į Šiauliuose orga
nizuojamų teatrų, daugel kartų 
su vaidinimais lankėsi Livijoje.

Šiaulių teatre vaidino pirmos ei
lės vaidmenius ir režisavo at
skirus, gastrolėms skirtus vei
kalus.

Hartfordo Dramos Ratelis 
ra vienas iš jauniausių teatrinių 
sambūrių lietuviškoje scenoje.

Jis susidarė, kai Hartforde apsi- 
“ gyveno režisierius Ipolitas Tvir

butas. v 1956 m. p. Miniukienės 
rūpesčiu buvo sušauktas pirmas 
teatro mėgėjų susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 30. Paaiškė
jus sunkioms darbo sąlygoms, 
beliko tik 13. Šis skaičius ir liko 
ištvermingas, pakėlė repeticijų 
darbus karštos vasaros metu ir 
sugebėjo gražiai suvaidinti. “Pa- - 
žadėjąją Žemę.” šiame veikale 
kaip tik ir veikia tik 13 asmenų.
Ratelis, išlaikęs šiuos bandymus.

y-

Pasirinkta šį kartą šv. Juoza
po salė. Joje yra kadaise buvęs 
Aidų vakaras, kai buvo įteikta 
Jonui Aisčiui Aidų premija, ir 
vienas Darbininko vakaras. Salė 
nemaža ir turi neblogą scena.

Brooklyniečiamš ji lengvai pa
siekiama. Tai WiUmighby ir Wil- 
son Avė. kampas. Važiuojant 
Myrtle elevatoriaus linija, rei- s 
kia išlipti Central stoty ir eiti į 
dešine 3 mažus blokus, ligi Wil- 
loughby Avė. Ten tuoj ir bus sa
lė. Važuojant autobusu išlieti 
Wilson Avė. ir eiti iki Willough- 
by’Ave..

Laukiame visų musę skaityto- 
ję ir bičiulię. Kas ateis, tikrai 
neapsivils. Po vaidinimų bus šo
kiai, kurtams gros Joe Thomas 
orkestras, veiks bufetas.

Laidotuvių Direktorius < 
84-92 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parfcway Stattoa) '

Woodh»vea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiUadja.

TeL Vizginta 7-4499

mo r-.-r .-m_____ __ „ „ 1935 teatras buvo perkeltas į ryžtasi ir toliau dirbti Jo meno
Curacal ir kftas rietov^ Jfcg“a^ kės Urtuviams, kZTiškil^inMS porą anų laikų scenos žvaigž- Klaipėdą. Čia Ipolitas Tvirbutas vadovas nori jį supažindinti su 

,TT “ r T“ U*J 11---------------plačiu mastu pasireiškė kaip re- lietuviška dramaturgija. Gal su-
žisierius, pastatė keletą veika- ridarys sąlygos ir tuos jų pasta
tų , kol vėl reikėjo keltis į Šiau- tytus veikalus pamatyti Brook- 
lius, kai vokiečiai atėmė Klaipė-. lyne.

I ,

rėjo, kad jiems būtų 
specialios rolės. “Pa-

• « - dene, 340 Mitchell Avė., Lithua- .Varduodama skalbiamoji ma- nįan Ube park Nu. atfe ir iškėlė Maughamo vardą
Miia. Kreiptis 89-36 219 St., įnatoma žymūs-pranešėjai ir į- l pirmaeilių dramaturgų eiles, i 

__£ueens Village. N.Y. Telef. domį bei gausi meninė progrh- •rtto»a» ir IMv
HO 5-3947 ma. Įėjimas visiems nemokamas. "•* vaizduojant*

; tramtinię gyvenimas Karudoj*.

Veikalas bus artimas ir IMv
KAZIMIERUI IR ALISAI ŠIMĖNAMS,

v Republic
Wine & Uquor Stone

322 Union Avė. Brooldyn 11, N.
Tel. EV 7-2089 

SAV. M. nl J. JOKŪBAIČIAI

BANGA TELĘVISION

Su didele nuolaida parduodam! ir taisomi

TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS^ GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

P1ŪTYRU- 
YORKE

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

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

Iš Anglijos atvykę kolonistai 
čia vargsta, triūsia, kol įsikuria. 
Be to, šis veikalas buvo pasta
tytas nepriklausomos Lietuvos 
laikais Lietuvos teatruose.

Tad ir Brooklyno lietuviškai 
visuomenei jis prakalbės giliu 
jausmu, primindamas savosios 
žemės pasiilgimą. :

staigiai mirus jų broliui FELIKSUI,

nuoširdžiai ir gilių užuojautų reiškia

KriauČiūnę, Tylę ir Tumę šeimos

IPOLITAS TVIRBUTAS
Yra- šio pastatymo visa siela. 

Jo pastangomis Hartfordo Dra-

Štephėn Bredesjn
ADVOKATAS

TALARSKI
FUNEBAL BOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Bartfer4.C«aa

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms.

W1NTF.R G ARDEN TAVERA Jnc

VYT. BELECKAS savininku

Baras, Salė vestuvėms,
parengimams. susirinki*

* mams, elc.
1993 MADISON ST.

M9*999*hM*M

V t .


