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Mirė demokratas šen. Neely, 
paskiriamas respulikonas

Senate daug kovojo už 
:u

GUB. ORVAL FOBUS dėl Įvy
kių Little Rock vėl atsiliepė 
tclcvizijcjc. Jis pareiškė, kad 
prez. O. Eisenhoweris už tai 
turėtų dvejus metus atsėdėti 
kaiėjime —

priešo satelitą'ir ji sunaikin
tų aukštai erdvėje, dar ne
pasiekus jam savo tikslo, 
šiem tyrinėjimam biudžete

ARTHUR E- SUMMERFIELD 
padeda vainiku prie Linkolno 
paminklo Washingtcne. Tuo bū- 

" du prisimintas pirmasis genera
linis pašto viršininkas, paskir
tas 1775 m. Minėta jo gimimo 
diena.

AMTSADIENIS ■ TUESOAY, SAUSIO-J ANŲ AR Y 21, 1958 <
Washingtone, Bethesdos ligo- 

nieneje, sausio 18, šeštadienį mi
rė šen. Matihevv M. Nėely, demo
kratas iŠ vakarinės Virginijos, 
sulaukęs 83 metų. Jaunas būda
mas dalyvavo savanoriu ameri
kiečių—ispanų kare, buvo Fair- 
mont, W. Va., miesto galva, va
karinės Virginijos gubernato
rius, dešimtį metų išbuvo Atsto
vų Rūmuose ir 25 — Senate 
Buvo taip pat Columbia Dis- 

_ triet komiteto pirmininku arba 
Washingtono miesto galvajma- 
yoru). f 
darbo įstatymus ir darbii 
teises* Jis 1950 metais rėi 
statymą, kuris lengvino bėgliam 
įvažuoti į JAV (Displaced Per- 
sons Act). Buvo nepalankiai nu
siteikęs prez. D. Eisenhoweriui, 
kurį vadino- “prasčiausiu, kokį 
kada turėta”. Paskutiniu laiku 
daugiau prabuvo ligoninėje, ne
gu Senate. Kongreso sesijos ati
daryme dalyvavo ratukuose sė
dėdamas. Laidojamas Fairmont, 

^W. Va. Priklausė presbiterijonų 
y' bažnyčiai.

Ligi bus išrinktas naujas sena
torius, Virginijos’ gubern. respu
blikonas, turi teisę paskirtį lai
kinai savo žmogų. Kitas senato
rius iš vak. Virginijos taip pat 
yra respublikonas — šen. Chap- 
man Revercomb. Dabar demo
kratai ir respublikonai turės Se
nate pų lygų skaičių atstovų -r- 
po 48. Nusvertas balsas bus pjr- 
mininko — viceprezidento R. 
Nixono. respublikono.

10 CENTŲ

Ar galima apsiginti nuo sovietinių raketų?
Krašto gynybos departamentas suderina armijos ir aviacijos tyrinėjimus

Ispanijoje praėjusią savaitę 
- 44 komunistai, kurie kaltinami, 

kad ėmėsi priemonių atgaivinti 
uždraustą komunistų partiją. 
Madride suimta 27 asmenys, Sa
ragosoje — 13 ir Valencijoje — 
4. Jų dauguma praėjusią vasarą 
buvo Maskvos jaunimo festiva-

Moka už nedarbą 
baudžia už darbą,

JAV vyriausybė stengiasi iš
laikyti pastovias žemės ūkio pro
duktų kainas. Tam tikslui ji nor- 

’muoja jų auginimą. Medvilnė 
(cotton) priklauso prie labiausiai, 
normuojamų. Pav, pernai buvo 
leista jos auginti tiktai 17 mil. 
akrų, kad medvilnės nebūtų nei 
perdaug nei permaža. Jeigu bus 
perdaug, nukris kainos jr nu
kentės jos augintojai (fermeriai), 
jeigu bus permaža. kils kainos ir 
nukentės vartotojai, nes pa
brangs rūbai ir kiti medvilnės 
gaminiai. Rodos, viskas aišku ir 
visiem naudinga. Bet stambus 
Arizonos ir Kalifornijos fermeris 
milijonierius Jack A. Harris pa
rodė, kad gali būti ir kitaip.

Arizonoje išsinūomuojo 4,600 
akr. ir užveisė medvilne. Nebu
vo galima jam drausti dirbti, bet 
už tai, kad daugiau dirbo negu 
reikia, turėjo mokėti pabaudą. 
Tos pabaudos sumokėjo arti mil. 
dolerių (965, 595). Ęęt ir uždirbo 
nes jam pačiam svaras medvil
nei atsiėjo 15 su puse et., pabau
da — 17 et. (pusė kainos už sva
rą) o rinkoje pernai svaras kai
navo 34 et. Būtų uždirbęs dau- 

. giau, jei dar daugiau būtų pri- 
siaugines. Tačiau jis uždirbo ir 
nedirbdamas.

JAV vyriausybė moka tiem 
fermeriam, kurie nevisą savo 
žemę įdirba, kad medvilnės ne
būtų perdaug. Jack A., Harris 
pats turėjo savo žemės 5000 akr. 
Iš jų 1.666 akrus paliko dykus 
ir už tai iš valstybes gavo 209. 
701 dol. Šiuo atveju uždirbo dėl 
to. kad nedirbo.

Po tokios pamokos vyriausybė 
nustatė, kad ji vienam ūkiui ne-

Sovietų sputnikai, kurių vo, gi lėšos jų bandymam bu- turės derinti armijos ir avia- 
vienas su nudvėsusiu šunim.—vo apkarpomos. Sputnikai ’ ei jos tyrinėjimus tokiu būdu: 

privertė tuos nedarnumus • aviacijai pavedama tobu- 
skubiai baigti. linti tolimo skridinio raketas

ir satelitus pagal jau esamą 
t Wizard modelį;

• armijai skiriamas užda
vinys tobulinti priešraketi- 
nius ginklus pagal Nike — 
Zeus modelį.

NEPRIRIŠI ŠUNS, NE
GAUSI LAIŠKO

šunys kasmet sukandžioja 
6000 laiškanešių. Dažniau
siai dantis * suleidžia į kojas 
(84 proc.), rečiau įkanda į 
rankas (15 proc.)* dar rečiau 
— “km* kitur” (3 proc.). Bet 
vistiek įkanda. Generalinis • 
pašto viršininkas Arthur S. ’ 
Summerfield, kuris turi pran
cūzišką pudlių, bet nieko 
nekandantį, skelbia, kad tie 
šunų savininkai, kurie turi 
piktus šunis ir leidžia jiem 
laiškanešius kandžioti, turės 
eiti į paštą laiškų atsiimti 
patys.

tebeskraido viršum galvų, 
privertė amerikiečius susirū
pinti dviem klausimais:
• ar yra priemonių nuo

jų atsiginti, —
• kas tai galėtų padaryti.

• Tie klausimai priminė an
kstyvesnes JAV armijos pas
tangas rasti būdą nušauti di
deliu greičių skrendančią ra
ketą. Bet tuo pačiu laiku bu
vo bandoma dirbdinti ir toli 
pažemiui skrendančios rake
tos. Tą patį darė ir aviacija. 
Abi jos tarp savęs konkura-

Gynybos departamentas 
sausio 18 pranešė, kad yra 
sudaroma naują žinyba

ARPA (Advance Research
Projects Agency)

Kurios uždavinys rūpintis Ekspertai sako, kad yra 
“tolimos erdvės ginklais”. Kol įmanoma pagaminti didelio 
ji bjps galutinai suorganizuo- greičio raketą, kuri pasitiktų 
ta ir Kongreso priimta, tais 
reikalais rūpintis pavesta Gy
nybos departamento direkto
riui William M. Holaday. Jis

numatoma skirti 500.000.000 
dol.

KAI NEGALIME TAIKOS 
PASIEKTI ŽEMĖJE,GALVO- 
JAMA. KAIP JĄ PASIEKTI 

ERDVĖJE
AVashingtono sluoksniuose 

svarstomi du projektai, kaip 
apginti žemę nuo -puolimo 
iš erdvės. Vienas projektas:

sudaryti komisiją Jungti- 
Tau’u rėmuose, kuri tu-

lyje. Ten dalyvavo 193 ispanai, 
bet iš jų tik 90 buvo iš pačios 
Ispanijos. Paryžiun Jie nuvyko 
su teisėtais užsienio*pasais. Čia 
buvo sovietų komisijos paimti ir 
nugabenti Maskvon, kur jie lan
kė propagandinius kursus. To
kiu pat būdu grąžinti Paryžiun 
Jų pasuose nebuvo jokio pažy
mėjimo, kad lankėsi Sovietų Ru
sijoje. Ispanų policija tai nusta
tė kitu būdu.

Suimtieji pirmam savo žing
sniui buvo numatę suorganizuo
ti demonstracijas “Tautos susi- 

_taikymo dienos vardu”. Tam tik
slui turėjo ryšius'sū monarchis- 
tais ir su kitom opozicinėm gru
pėm, kurios neįtarė, kad čia ko
munistų darbas.

Šias žinias spaudai pateikė 
Franko vidaus reikalų ministe- 
ris Camilo Alonso Vega.

Tuo nori paremti tik smulkes
nius fermerius.

MODELIS lėktuvo, kuris kyla tiesiai j viršų. Ga-mino Fairchild Aircraft Division. Hagerstown. M d.
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ATOMINE JĖGA AMERIKOS KARO LAIV YNE
Adm. Hyman G. Rickover Pirmas atominis laivas naikin- 

spaudai pranešė apie karo laivy- tuvas 1962 m.
no planus daugiau panaudoti a- 
tominę energiją. Šiuo metu yra 
statoma dar 19 povandeninių lai
vų. varomų atominės energijos. 
Kongreso prašoma patvirtinti 
sumas 3 povandeniniams lai
vam*. kurie būtų pritaikyti leisti 
tolimo skridimo raketas. Sovie
tai tam tikslui turi tik paprastus

MĖGSTU ŽMOGŲ, KURIS NUO 
VODKOS NESISLEPIA

NIKITOS SUMANYMAS: KATRAS DAUGIAU ISGERS TO IR 
NUSIGINKLAVIMO PLANAS PRIIMTAS

Susitikti su Eisenhoweriu— gal visą istoriją ir galima būtų 
ta mintis jau senai suka Chruš
čiovui galvą. To jis nevengia pa
sakyti girtas būdamas. Kaip jis 
tą susitikimą vaizduojąs, kaip 
tyčiojas iš savo partnerio ir iš 
savęs, rodo jo pareiškimai, ku
riuos išgriebiame iš ne senos, 
tik pereitų metų praeities.

išspręsti”. _
Taip kąlbėjo Chruščiovas apie 

Suomiją, bet negalėjo išlaikyti 
ant liežuvio, kad jam daugiau 
rūpi ne Suomija, o Amerika. 
Pats savo juokais susižavėjęs, 
jis tęsė korespoderttui:

Aš nelabai tikiu, kad tokiu 
būdu mes galėtume susiprasti 
su amerikiečiais, nors to aš 
trokštu iš vhos širdies, nes nei 
prezidentas... Eisenhoweris nei 
Foster Dulles neturi žmogiškų
jų silpnybių.

Tiesiog gaila, kad jie neprisi
deda prie skonio savo tautie
čių, kurie nuo savo whisky 
pereina prie mūsų butinio gė-'^*' 
rimo vodkos.

"Ir šiem ponam aš mieliausiai

povandeninius laivus, kurių kas
met stato po 100. Tokie laivai 
nuo modernios technikos atsilie
ka. -

Karo laivynas jau gamina mo
delį pirmojo laivo naikintuvo 
(destroyer). varomo atominės e- 
nergijos. Tokiam laivui nereikė
tų kuro per visą būsimą karą. 
Dabar reikia laivus žibalu papil
dyti kas kelios dienos. Karo me
tu tai sudaro nepatogumų ir pa
vojų.

.Norima statyti taip pat du a- 
teminius kreiserius. Jiem pa
rinktos statyklos Qittnęy. Mass.

Adm. Hyman G. Rickover

spaudai pareiškė: "Jeigu atomi
nė jėga pasirodė ideali povande
niniam laivam, tai turi būti tin
kama ir laivam paviršiuje. Mes 
galime pasigaminti laivą naikin
tuvą. kuriam nereikės kuro per 
visą karą”. /

Toks laivas galį būti pastaty
tas ligi 1962 metų.

niu Tautų rėmuose, kuri tu
rėtų galios sekti ir prižiūrėti, 
kad moksliniai išradimai už
kariauti erdvę būtų panau
doti tik mokslui, o ne karui.

Šis projektas primena daug 
kartų keltą, svarstytą ir- so
vietų atmestą tarptautinės 
inspekcijos planą, bet'valsty
bės sekretai ius Dulles mano, 
kad dėl jo dar galima būtų 
derėtis.

Antras! projektas atgaivina 
Achesono dar 1946 metų 
keltą mintį sutarptautinti 
atominę energiją ir jai ga
minti. žaliavas. Dabar norima 
jį taip nusakyti:

visa, kas tiktai surišta su 
atomine energija, pasidaro vi
sų tautų nuosavybė; tarptau
tinė komisija prižiūri, kad 
tai būtų panaudota tik taikos 
reikalam.
’ Šiam projektui , tikimasi 
rasti dar mažiau pritarimo', 
nes ir jį Sovietų Sąjunga sa
vo metu atmetė. Sovietai -sie- 
kia tik nepuolimo pakto, kad 
paskui galėtų varyti tokią 
propagandą:

Amerikai dabar niekas ne- 
- graso, tai ji turį savo kariuo

menę atitraukti iš visų kraš
tų. panaikinti visur savo ba
zes, atšaukti savo laivyną iš 
Pacifiko ir Viduržemio- jūros.

Taip sovietų tikslus susa
ko pats Valstybės departa
mentas.

kad jiems padėty
Mao-Tse-tungas, komunistinės 

Kinijos galva', 'neseniai puolė 
Lenkiją, kad ji su JAV beside
ranti dėl prekybos ir paskolos. 
Esą konr. blokas tokiom dery
bom nepritariąs. Praėjusį rudenį 
tam nepritarė nė Chruščiovas. 
Gi čekų komunistiniai laikraš
čiai dar prikišo, kad Lenkijoje 
naikinami kolchozai ir mokyklo
se leidžiama dėstyti religija. 
Lenkijos Gomulka esą susirūpi
nęs dėl tos kritikos.

Bet yra ir kita to paveikslo 
pusė. Ta kritika nėra be Mask
vos paskatinimo. Norima suda
ryti įspūdis, kad kapitalistų pa
rama Lenkijai galinti ją išvesti 
iš Maskvos linijos ir komunisti
nio bloko.' Tuo norima padėti 
Lenkijai lengviau gauti paskolą: 
kapitalistai patikės ir duos, o z*- 
paskui jau pasinaudos ir Maskva 
Praėjusiais metais JAV suteikė 
Lenkijai kreditą 95 mil. dol. su
mai. Ar duos daugiau?

Nevisada reikia taip suprasti, 
kaip komunistai sako, nes var
nas varnui akių nelupa.

Maskvoje
vyriausias kariuomenės poli- 

trukas pulk. gen. Aleksejus S. 
Zeltov. kuris nieko nehusimanė 
kariniuose reikaluose, pakeistas 
pulk. gen. Pilypu L. Golikovu. 
'kuris ir partietis ir kariškis. 
Manoma, kad-kariuomenė buvu
si ne tiktai partiečiu.

MOKSLO DEPARTAMENTAS
Mokslo departamentą, lygų ki

tiem. kaip krašto gynybos ar val
stybės departamentai. siūlo 
steigti senatoriai: John L. Mc- 
Clellan ir Hubert H. Humphrey. 
Jie taip pat siūlo skirti studen
tam paskolų iki pusantro milijo
no metam.

1957 pavasarį prieš vykda
mas pas kitą prezidentą, mažo
sios Suomijos-prezidentą Kek- 
konen, — Chruščiovas kalbėjo 
lenkų žurnalistui:

“Labai nekantrauju Suomijos 
prezidentą pažinti. Pasakoja, 
kad tai žmogus, kuris nuo alko
holio nesislepia. Man būtų di
delis malonumas, kad mudu pa
darytume mažas rungtynes, kat
ras daugiau išgers ir atlaikys, pasiūlyčiau garbingas rungty-

, kaip tai ąš mėgdavau daryti, kai* nes: kas daugiau išgers ir nepa- 
jaunas buvau. Suomių spauda sigers. Kas laimės, to ir nusi- 
nenustos kalbėjus, kad Suomija ginklavimo programa bus pri- 
norėtų atgauti tam* tikrą Kareli- imta. Labai gaila, kad Jungtiniu . 
jos dalį. Męs dar nežinome, kaip Valstybių prezidentes ir vaisty
tą reikalą galėtume sutvarkyti, ■ bės sekretorius prie vakarienės 
bet jei prezidentas. Kekkbnen tik vyną geria.
laimėtų mudviejų rungtynes, tai (Nukelta į 3 psl.)

GINKLUOTA. SARGY O A prie Venenietos pr«. Jtmincz Kambario 
: Miraflores rumuoke. ėaracan
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Tėvai įspėjami
neleisti paaugliam gamin

ti “savo darbo” Tekėtų. Dėl 
to yra jati įvykę nelaimių.

.Katalikų universiteto Wa- 
'shingtone profesoriai įspėja.
kad nė aukštesnių mokyklų 
(high school) fizikos moky
tojai ' nėra parengti^ tokiem 
bandymam ir neturėtų siu, 
mokiniais daryti bandymų 

~ .arba mokinius skatinti tai 
- daryti imtiem. J.

Ukrainiečių nepriklauso
mybės šventė

Guberna. Avępell Harriman 
sausio 22. trečiadienį, paskel
bė New Yorko* valstybėje uk
rainiečių švente. Tą dieną . 
1918 metais ukrainiečiai bu
vo paskelbę savo nepriklau
somybę ir dėl jos atkakliai 
kovojo, bet buvo bolševikų 
ir lenkų -įveikti. Gubernato
rius savo dekliaracijoje pa- 

( žymi, kad “laisvės ugnis 
skaisčiai tebedega Ukraino- 
jo" . ' . ...

Ok i navos saloje, kur yra pati - 
pagrindinė amerikiečių bazė Pa- 
cifike. Nakos miesto i salos sosti- 
tiėsi galva išrinktas komunistam 
palankus Saichi Kaneshi. žmo
nių nuotaikos reikalauja ameri
kiečius pasitraukti.
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vi?Ni:zn:i,ojE \ u ji neramumai
Venczucloje naramumai 

tebesitęsia. Prez Marcos Pe- 
rez Jiminez saugo savp rūmus jų — 11 buvusių 
Caracas v-pasitelkęs tankus. Pasisakoma prieš prezidento 
Prieš-jį—ĮmL-išleislas į visuo- diktatūrą.

Sausio 21 numatytas gent'- 
ralinis streikas.

Daug areštuotų! kai kurie 
jmlitikai ir žurnalistai išbė
go į užsienį. I New Yorką at
vyko krikščionių • demokratų 
liartijos vadas dr Rafarl Cą- 

Nuo sausio 2 buvo
pa

menę atsišaukimas, kurį pa
sirašė 88 žymūs veikėjai, tarp 

ministrių.

Italija irgi- atsakė
Italijos ministeris pirm. Ado- 

ne Zoh atsakė į BtrtganinoJaiš^ 
ka. Sovietam, prikišo kišimąsi i~ 
Mažosios Azijos vidaus reikalus?

' Vengrijos terorą, kliudymą Vo
kietijai susivienyti Taip |>a[ Rei
kalauja nesikišti i Italijos vidaus ' ladrra

- reikalus Italu komūništų panti- prisiglaudęs Vatikano 
ja gauna instrukcijas iš Maskvos, siuntinybėje i'ananase . f
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Aš tau draudžiu Susitikinėti su
?'

£

riu*. Jei toks kontaktas —

Vienas a
Beris Moroz pradėjo^ santy- revolveriu, Zubilinas burbuliavo ' 

kius su sovietų agentais 1933.\ "Nori naudotis mano patama-
. Jie siuntinėjo Morozo tėvam Ra- rimais ,tai turi manys klausyti, 
sijoje siuntinius ir atvežė pusei

. metų Morozo tėvą į Ameiiką.
. Morozas išrašė 1938 dar pažy-

V. mejimą sovietų agentui Herber
tui, kad galėtų veikti Vokietijo
je. - • ; ' ,
r Atėjo 1941 gruodis. Tuos 
laikus prisiminęs, Morozas nu
sipurtė ....Taip, tada gruodyje 
Morozas. baigė ruošęs Manhat-

- tano pasakas”, ir huvo'sureng-
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RYŠIAI SU LIETUVIAIS AR SU OKUPANTAIS?
INICIATORIAI SPAUDA atėjo iš Kanados per Kardelio 

Nepriklausomą Lietuvą. Rašo A. 
Gimaūtas. Ragina pabėgėlius su
siprasti ir rimtai paieškoti ry
šių su Lietuva”....

“....mes jau seniai sakėme:- 
Pabėgėliai, ieškokite ryšių su 
savo tauta, su Lietuva. Neklausy
kite tų, kurie sušilę nori jus pa- - 
daryti amžinais Lietuvos prie
šais”.’

“Lietuva, visa lietuvių tauta 
žygiuoja pirmyn į šviesią ateitį! 
Neužsimerkite, matykite, džiau
kitės ir didžiuokitės!”

IŠVADOS:
, (1) Spaudoje klausimas susi

laukė ginčo dėlto, kad iš karto 
neišskirta ryšių palaikymo 
su asminim ir su režimu. Su 
pirmuoju ryšiai palaikytini vi
sais galimais badais. Su antruo
ju, su okupaciniu režimu aę jo 
pareigūnais — ne. .

(2) Geriau, kad toks klausi
mas nebūtų virtęs spaudos po
lemika.-Jo perkėlimas Į spaudą 
rodo, kad esam laisvės krašte 
kur viskas svarstoma laisvai. 
Bet rodo taip pat, kad per greit 
užmiršom, jog negalime taikyti 
laisvosios spaudos papročių kal
bant apie pavergtos Lietuvos 
reikalus.

su. kartumu atliepia, anks- tš tikrųjų buvo padarytas ( o 
čiau jo ir kitų tame laikraštyje atrodo, kad buvo), yra drąsus 
kelta idėja megzti ąrtynesnius ““ onginalus. Kitas klausioms, 
ryšius su Lietuva neradusi pa- kiek jis tikslingas ir kiek, gis 
lankaus atgarsio. Girdi, kitiem pateisinamas principiniu požiū- 
siaušias plaukai, supratus tai ko- riu*. Jei toks kontaktas — 
egzistencija su bolševikinę Lie- samprotauja Dirvos bendradar- 
tuva”. ■ - *

N .Lietuvoje sausio 8 “koeg- 
zistencijoslįettnrio su lietuvių” 
idėją giųa AL Gųnantas. Anks
čiau ją skelbė* ‘Drauge’. Persi
kėlęs į N. Lietuvą, Al. Gimantas 
išvedžioja, kad laisvėje gyvenan
tiem stiprėja nulįetuvėjimo ban-

1943 gruodžio 14 paskambino 
Zubilinas į HoHytvpodą. Morozas 
turįs tučtuojau atvykti Į New 
Yorką.... Ė New Yorko Zubilinas 
paėmė Morozą į . automobilį ir 
išsivežė į Connecticut į Ridge- 
fieldą ir ten pristatė jį Štamam, 
Alfredui ir jo žmonai Martai, ku
ri buvo Amerikos ambasado
riaus Dodd Vokietijoje duktė. 
(Dabar abudu Stemai, pabėgę 
iš Amerikos^ atsidūrė Maskvoj).

Stomai buvo tie pinigingi Zu- 
bilino draugai, kurio turėjo fi
nansuoti Morozo pnony.

Paskui jie reikš pretenzijas 
davę Morozui 130,000 dol. Dar 
labiau reikš norą dalyvauti mu
zikinių dalykų tvarkyme. Tai pa
sėjo ištisus nesusipratimus tarp 
Morozo ir Sternų, labiausiai 
Martos. Bet visos tos smulkme-' 
nos jau nebekvaršina Morozo 
galvos....

Per Sternūs Morozas patyrė, 
kad Zubilinastišvyksta iš Ameri
kos.

1944 kovo 22 atvykęs į New 
Yorką susitiko su Zubilinu. Pas-* 
tarasis nusivežė Morozą į kinų 
restoraną. Apytuščiame restora
ne, prieblandoje, šoninėje ložė
je jie rado belaukiantį jau aukš
tą vyrą. Zubilinas jį pristatė Mo
rozui: Jack Soble. Zubilinas pa
sakojo, kad jam pažadėtas ge
nerolas, kad jis išvykstąs, bet 
jis dar grįšiąs. < Dabar visas ži
nias pristatyti Morozas turįs So
ble ir iš jo priimti visus įsaky
mus. Stemai esą taip pat jo ži
nioje.

"Aš jus įspėju, — kartojo Zu
bilinas Morozui ,— visi prane
šimai tik Soble, niekam kitam. 
Aš atvyksiu pažiūrėti, ar ištiki
mai bendradarbiaujate. Jei taip,

, ... ... , . .__ tai jūsų tėvų artimieji, kurie Ii- . ___ ______________
reikalingus kapitalus ir patys ko Rusijoje, galės ten jaustis Dag Hammėrskjold su šuo suti- Rastenis taip vertina:

ko. - neginčys, kad toks žygis, jei jis. laiduoti nuo triukšmo.

sats palaikytum santykius".
Atėjo jau 1942 gegužis. Mo

rozas nuvyko į VVashintoną pas 
Zubiliną. Prašė atgabenti jo tė
vą “Gerai, —- tarė Zubilinas atsi
stodamas visu ūgiu, — aš atga
bensiu. Bet tu man turėsi už tai 
būti tik sliekas”.

1943 sausio 20 Morozos tėvas 
atvyko į Ameriką. Po kokio mėn. 
prisistatė ir Zubilinas Hollywoo- 
de į Morozo butą. Atvyko gerai

bis —-j būtų užmegztas su asme
niu, lietuvio su lietuviu, tai jis 
tvarkoje. Tik apie tai nereiktų 
garsintis. O jeigu su “režiminės 
institucijos pareigūnu, tai, ma
no nuomone, jau ir iš principo 
tai negerai, nes tai būty lyg iš 
mūšy laisvės kovotojy oiįiy iš 
siskyrys bandymas pradėti sepa- 

ga. Čia knygos niekas neperka, taiko* <Wyha< kapitul
cinio pobūdžio sąlygomis". Krei
pimasis į “okupacinį režimą arx 
oficialius jo atstovus, kaip to
kius būtų tik ....beprincipingu- 
mo demonstacija”.

ATSIRIBOJO TAIP PAT
Drauge, kuriame anksčiau, 

koegzistencijos idėja buvo ra
dus neapdairaus atgrasio, saus. 
3 A. Erdvilo atmesta taip pat 
griežtai.

KOMUNISTAI PRITARIA
Laisvė sausio 9 atsiliepė: 
“....truputis staigmenos. Ji

gyventojų 
perdidelio

SUDEGINA

Jungt. Tautų gen. sekretorius

suirimą, 25% 
nepakankamai 
išmiegoję atei-

‘Niekas jei per juos negalima atšipa-
saugiai' (b.d.)

OAN KIMBALL, buvęs ftavy 
sekretorius, senato komisijoje 
pareiškė, kad jis dabar atleistų 
tris ketvirtadalius civilinių tar
nautojų, tada darbas eitų 
sklandžiau.

Perth Amboy, N. J.
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-

_'Įėjus gydytĮ po 30 dienų pasijutau visai nauju žmogumi.
Dėkodama už didžią paslMigą. kurios susilaukiau, šiuo vie

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

tarp pakviestųjų ir vienas rusas, 
kuris atrodė lyg lokio giminės
Susitiko Morozo ir rase žvilgs- nusiteikęs atsinešė vodkos ir 
niai. Lyg kur matytas, bet Mo
rozas jo nepažino. Rusas nusi
šypsojo. Paskui pritaikęs mo-

kaviąro.
“Atsimenante kaip jūs man 

įšgelbėjote gyvybę? — prie stalo 
pradėjo Zubilinas. —jūsų laiš
kai Vokietijoje mane puikiai 
dengė.

Jeigu jūs man dar keldtą iš
rašytume*, galėčiau jais aprūpin
ti kitus "nauję talentu ieškoto-

šnibždom pasakė Į ausį:

"Nevadinkit daugiau
Edward Herbert. 
kad tokiu vardu manęs n 
nepažinot.'

Tik dabar Morozui nušvito, 
kad tai tas pats, kuriam jis bu
vo įrašęs pažymėjimą Vokieti
joje. “Mano tikras vardas Vasi- 
lij Michailovič Zubilin. Mane 
galite surasti VVashingtone at
stovybėje”. Paskui jis pritilo, 
rūpestingai pažvelgė Morozui Į 
akis ir apsidairęs ramiai paklau
sė:

"Ar tamsta norėtum kad tė
vas čia galutinai atvyktų?

Morozo motina jau buvo mi
rus ir beliko tėvas 82 metų. Mo
rozas dėkojo.

Po kelių savaičių ir vėl Zubi
liną sutiko, bet jau Los Angeles 
spektaklio metu, kurį buvo su
rengęs Rusijos karo fondas. Mo
rozas buvo scenos užkulisiuos, 
kada prie jo prilingavo- Zubili
nas. jau visai nusigėręs. Spausda 
mas prie sienos ir grasindamas darbu prisidės”.

I
Morozui dabar galutinai buvo 

aišku, kad Zubilinas yra ne kas 
kitas, .kaip viso sovietinio šnipų 
tinklo šefas Amerikoje. Bet Zu- 
bilino nuotaika sugedo, kai Mo
rozas pasakė, kad jis daugiau 
nebedirba prie Paramounto, tai
gi ir negali “naujų talentų ieš
koti”.

“Kaip gaila, kaip gaila, —kar
toju Zubilinas, paskui susigrie
bė: “Man rodos, jūs tebeturit 
mažutę muzikos įmonę, viešai 

.Registruotą. Praplėskim ją į di
delę bendrovę.

Mano draugai galės keliauti 
per šiaurės ir piety Ameriką 
kaip jūsų įmonės atstovai.

O. aš pažįstu porą puikių žmo
nių. nepaprastų;, jie parūpins

E M M A H A CK

DORA ROMANOEF
Bronx, New York

Esu didžiai dėkinga Dr. Millenui. gražinu
siam man gerą sveikatą. Ilgą laiką mane var
gino kvėpavimo sutrikimai ir graužė rėmuo. 
Dėka Dr. Millerio glcbstiniem nurodymam, 
šiandien vėl esu sveika moteris.

Labai esu dėkinga Dr. M llerjui taip pat už sveikatos gra
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., »

ARTHLR LUPPY
Irvington;- N. J.

Aš- nesijaučiau ligotas, bet kurį laiką bu
vau • mieguistas, jutau nuolatinį nuovargį ir 
stoką-' gyvastingumo. Mano draugai jj&tarė 
kreiptis į Dr. Milleij. Iš pradžių aš buvau 
labai abejingas Dr. Millerio gydyfnui, kaip 

ir kiekvienas kitas, bet po kurio kiikė pajutau žymų pagerė- 
j mą. 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 mietai patariu kiekvienam kreiptis į Dr MiUerį. Iš sa
vo patyrimo žinau., kad k ekvienam, kaip yra. man pa

jos. Mano atvaizdas~i. par.i.'in turi tiksią kitiem pasitar- 
utt

o Lietuvoje — dešimtim tūks
tančių. Laisvėje mokslininkų 
veikaliai nesuranda leidėjo. Ry
šys su Liet palaikytų laisvėje 
esančių lietuvių lietuviškumą.

KIEK TOLI INICIATYVA NUĖ
JO IR KIEK JI PgASMINGk

Dirvoje sausio 7 ir 9 V*. Ras
tenis išsamiai informuoja apie 
tos privačios žurnalistų iniciaty
vos užsimojimus. Esą “gal pa
mėgdžiojant didžiųjų laikraščių 
atstovų pasikalbėjimus su Chru 
ęiovu, lyg ir interview forma 
kreiptasi į vieną (ar keletą?) 
iš aukštų valdžios bei partijos 
pareigūnų, klausiant ar siūlant: 
1) ar negalėtų dabar Lietuvoje 
leidžiamoje režiminėje spaudoje 

atleido iš tarnybos daną Povi • būti daugiau minimi ar recenzuo 
Baųg-Jensen už tai, kad jis ne
perdavė sąrašų vengrų, kurie 
liudijo JT komisijai, pernai birž. 
mėn. tyrusiai Vengrijos užpuo
limą. Sekretorius taip pat su
darė komisiją Jenseno reikalui 
Amerikos atstovas toje komisi
joje pasiūlė, kad Jensen tuos 
sąrašus sudegintų akivaizdo
je JT pareigūno, ir tuo viskas 
būtų baigta. Generalinis sekr.

ANGLŲ KALBA RUSIJOJE IR 
RUSŲ AMERIKOJ

Sovietuose daugiau kaip 1,900, 
000 žmonių gali naudotis ang
lų kalba, jos mokosi dar 5 mil. 
Amerikoje esą 183 kolegijos bei 
universitetai ir 13 aukštesniųjų 
mokyklų, kuriose dėstoma rusų 
kalba. Amerikoj rusiškai moko
si apie 4000 asmenų ir gali rusų 
kalba naudotis apie 100,000.

jami šioje pusėje lietuvių mini
ninkų, intelektualų bei profesio
nalų pasisekimą, 2) ar negalėtų 
būti paskirta stipendija čio
nykščiam lietuviam studentam 
studijuoti Lietuvoje ir 3) ar į 
bendruomenės New Yorke ren
giamą festivalį (šalia seimo) 
kaip į nepolitinį įvykį, negalėtų 
būti atsiųstos iš Lietuvos kul
tūrininkų kei sportininkų dele
gacijos?”

Tuos dalykus informavęs. V.

Normalus yra triukšmas 
ligoninėse ir miegamuose, ka
da yra 25-30 fonų. Triukšmas 
30-65 fonų jau atsiliepia ner
vam. Triukšmas 9ū»120 fonų 
jau griauja organizmą.

Triukšmas, kurį sukelia 
dienos metu autobusas, yra 
lygus 115 fonų.

Kaip žmones veikia triukšmas
Vokietija 41% 

yra kankinami 
triukšmo; 23% nuo to yra 
pajutę nervų 
tarnautojų 
dėl triukšmo 
ną į darbą.

Tai konstatavo Godesber- 
ge įvykusi konferencija drau
gijos kovai su triukšmu.

Laikas nuo 10 vakaro iki
7 ryto turėtų būti labiausiai „ ,. . ,Kas norėtų skelbtis Darbinipke, saugojamas nuo triukšmo. v . ’ ’
Nieko negelbsti savaitgaliai, prašomas skambinti

Jūsų Sveikata Yra
Jūsų Brangiausias

Turtas
Saugokite ją rūpestingai!

W. L E V. T 
Irvington, N. J.

Ligos staiga užkluptas, negalėjau vaikščio
ti be ramsčių. Visame kūne jaučiau kanki
nančius skausmus. Rankų sąnariai ir kojos 
buvo patinę.. Lankymas įvairių gydytojų ne
teikė palengvėjimo 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
puolis buvo gana sunkus. *

Mano atvaizdo ir liudijimo tikslas atkreipti kitu dėmesį 
į Dr. Millerio. gydymą. Kol aš gyvensiu, negalėsiu užmiršti Dr. 
Millerio paslaugos ir jo gydymo gerų pasėkų. Kas mano žo
džiais abejotų, gali mane asmeniškai aplankyti ir įsitikrihti. .

x “Kiekvienas, kas pasijunta 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 ne 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".

J U L I A K A C E R 
New York. N. Y.

Daugelį 
skausmus nugaroje: jie mane budindavo daž
ną naktį. Iš manęs tai darė nervingą ligonį. 
Kreipiausi į daugelį gydytojų, bet nė vienas 
negalėjo nieko padėti. Man buvo tikra laimė 

MiŪerio natūralų gydymą. Po kelių apsilanky-

metų esu kentusi nuolatinius

Jeigu jūsų sveikatos stovis nėra iš geriausių, PIRMIAUSIA IŠBANDYKITE 
NATŪRALŲ GYDYMU, nes jrits kitas nėra geresnis ir tikresnis. Jus tai įtikins 
pats bandymas—gydymas ir to metodo supratimas. ' . . ■

patirti apie Dr.
mų sveikata žymiai pagerėjo.

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

Net Ir tada# kai jūsų ligos atvejąs gali rodytis*

REGNAR L. FRIDRIKSEN
Irvington,-N. J. -

šis laiškas yra išraiška padėkos Dr. Mille- 
ridi už jo sėkmingą gydymą.

Vasario mėn. pasijutau negalįs valdyti sa
vo rankų ir kojų. Prislėgtas nepajėgumo 
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 knygoje.

Niekada dar maij nebuvo tekę pasirinkti taip gerai, kaip 
šį kartą. Po poros apsilankymų' jau galėjau pajudinti pirštus, 
kas mane labai padrąsino. Po kelių mėnesių jau galėją® vėl 
dirbti.

M. M A R Z A R E L L A 
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 ištikdavą kraujaplūdis iš nosies 
nuo dviejų iki trijų kartų per dieną. Penkių

ROS E- EOW A LSK I
Newark. N. J.IY

Jauči.iu pareigą Jum- parašyti, ka p jau- 
čiuosi įx> Jft<ų gydymo. Aš esu Jum daugiau 
dėkinga, negu lai galima žodžiais išreikšti. 
Ilgą laiką negalavau, gydžiausi paą įvairius 
gy-lytojua. tačiau pasėkų nejaučiau. Esu lai

minga. kad bnyau nukreipta j Jūs ir pa dvedžiau Jūxų gy<iy- 
mui šiandien juta iuosi tartimi naujai gimu.4i ,

Apie Dr. MiUerį turėtų žinoti kiekvienas ligonis tr ken- 
či jjr žmogus. Man norėtųi i tai garsinti vHamc ptisutilyjc’ Jei 
tiktai būtų Imanome^ncs Dr. Mil’eris"gali ir nori kiokvlcnani 
padėti. - * v ,

Nuoširdžiai dums dėkojama, p l?r. M ilerį, aš,-mielai su- 
tirfku. luui mano atvaizdu* ir žodžiai paalektų viešumą. ’

Šiuos ir šimtus kitu autentišku liudijimų
: norintieji gali pamatyti mano įstaigoje.

Gamta šickisl, kad vtai ^būtume sveiki,, bet rūpinantis kasdienos reikalais ir pragyvenimu.
patenkame į sąlygas, kurios mūsų organizmui nčra lengvai pritaikomos. Gamta mus įspėja mėnesių laikotarpyje reikėjo tris kartu; įlieti kraujo.
juntama negalia ir ligom. Jeigu to įspėjimo iiO-rtatte ir laiku susirūpinsite, tat savo sveikatą buvau nukreipta į Dr. MiUerį. Jau po pirmo vizito^
lengviau apsaugosite! • .. ■ pastebėjau sūnų gerėjant. Nepraslinkus nč trim mėnesiam,

■ V ■ • kraujas sustojo pMMęs. Dėka Dr. Millerio diatarataus gydymo
sūnaus sveikata labai greitai pasitaisė.Y ra žinomas faktas, kad juo ilgiau liga užtęsiama, juo ilgiau trunka ir gydy-

1 mas... Čia Kmintingiem žmonėm užtenka tik žodžio, ir jte >u susMptaa.

LEISKITĖS MAN BŪTI PA2|STMI IR ATSKLEISTI JCSŲ PADfiT}!
Mltchell 2-0773. Kasdien nuo# vM. r. Iki 8 vai. šventadieniais nuo 0:30 Iki 12:30 po pietų. 
Iš Ncw Ybrko pa.siektanui: via Htnlson Tube nuo Cortlandt St. iki Newarkp pagrindinėo stoties 
per 20 min., iš 34 St. (Hu'lson Tnbcl per 30 min. Tolinu eiti Market SJt. 1 blokus iki Broad St.

DR. JOSEPH MltLER, D. C., PU. C.
790 Broad Street. Erke Marfcet Street (Krcney Bldg.). Nevirk, N. J

W. C IIO M I jC K I
Irvington, N. J.

Trejus metus kentėjau kojų skausmus. Ką 
bedariau, tie skausmai neatlyžo. Tiktai, po 
penkių menesių gydymosi pas Dr. .MiUerį. jo
kių skausmų kojose .daugiau -nebejaučiu.

Mano kabinete galima patikrinti šiuo* ir 
šimtus kifiį autentiškų liudijimų.
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inėtų pabaigoje, 
bolševikai mmek 

perversmo 40 metų 
Bet jų perversmas 

nesibaigė. 1917 metų 
7 bolševikai tiktai 

Kerenskio laikinąją

Lenini pareiškimas 1918 metais
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Permatomos sienos
Sienos skiria ne tiktai kamba

rius; jos išskiria ir žmones. Du 
žmonės gali būti vienam kam
bary, o jaustis taip svetimi, tar
tum kas būtų tarp jų sieną pas
tatęs. Siena atsistoja tarp jų dva
sios. Gali jie būti apsipykę. gali 
vienas antro dėl kurių nors prie
žasčių nekęsti, gali vienas antro 
arčiau nepažinti. Yra labai daug 
priežasčių, kurios žmones išski
ria ir atitolina. Susidaro lyg ne
permatoma ir neperkopiama 
siena.

Yra žinoma, kad lengviau su
griauti sieną akmeninę ar ge
ležinę, negu tą. kuri išskiria 
dviejų žmonių nusiteikimus ir 
pažiūras, šiuo atžvilgiu fizinė jė
ga nieko nepadeda. Ji tokių sie
nų negriauja, -o jas dar sutvirti
na. Reikia keisti savo mintį, gi
liau susimąstyti, atsižvelgti į ki
tą. pasistengti jį suprasti. Kar
tais tik nelaimėje to pasiekia
ma, nes tik tada žmonės pasi
junta. kad visų pirma yra žmo
nės, o tarp jų susidariusi siena 
buvo permatoma, tačiau pro ją 
tematė savo priešą.

Vokiečių išgyventa nelaimė 
— nacių priespauda, koncent
racijos stovyklos ir pralaimėtas * 
karas — gerokai išjudino sieną 
tarp katalikų ir evangelikų. Vie
ni ir kiti labiau pajuto, ką' turi 
bendro, o ne priešingo: būtent, 
kad yra krikščionys.

Po karo užsimezgė glaudesni 
ryšiai labdaroje, kultūriniame 
gyvenime, politikoj^ ir net reli- 
ginuose pašnekesiuose. Politiko
je sudaryta bendra krikščionių 
demokratų partija. Religiniame 
gyvenime pradėtos konferenci
jos ir diskusijos išaiškinti kas 
v ra dar bendro. Kielio evangeli
kų vyskupas Wilhelmas Half- 
mannas neseniai pareiškė, kad 
tas bendras dalykas yra pamal
dumas, o Paderborno vyskupas 
Lorenz Jaeger pastebėjo, kad 
“ginčių laikai galutinai praėjo, 
tiktai amžinasis vakar dar ilgai 
paliks abejose pusėse".

Katalikai tai laiko ženklu, kad

suartėjimui kelias darosi vis tie
sesnis. Abejose pusės kuriami 
moksliniai institutai tyrinėti 
klausimam susijusiom su katali
kybe ir reformacija. Katalikai 
stengiasi ieškoti būdų ir prie
monių, kaip geriau prieiti prie 
evangelikų, arčiau juos pažinti, 
išsikalbėti ir susidraugauti. 
Draugiškumo dvasioje stengia
masi ^aiškinti, kas yra tikroji 
Kristaus Bažnyčia. Evangelikai 
iš savo pusės turi ir kuria nau
jus institutus, kurių tikslas ar
čiau pažinti Katalikų Bažnyčios 
tiesas ir religinę praktiką.

Žurnalistai neseniai buvo su
sirinkę į 'antrąją konferencijų 
Dortmunde ir svarstė, kaip ka
talikam ir evangelikam taikiau 
rašyti vieniem apie kitus. Tapro- 
ga evangelikų teologas Edmun
das Schlinkas skaitė paskaitą 
apie tai, ar galima laukti, kad 
bus pasiekta Bažnyčios vienumo. 
Jis pabrėžė: “Juo giliau į tą klau
simą įsigiliname, juo labiau pa
sidaro permatoma siena, kuri 
skiria abi konfesijas“. O jeigu 
permatoma, tai bus lengviau ir 
susikalbėti bei visai, ją nuimti.

★
Marijos apsireiškimai Fatimo- 

je vokiečių liuteronių laikrašty
je Santa (gruodžio mėn.) yra 
taip pat reikšmingai paliesti. 
Laikraštis pastebi, kad Marijos 
apsireiškimų Lourde, Las Salet- 
te. Fatimoje negalima laikyti ap
gaule. nes Katalikų Bažnyčia tuo 
būdu save didžiai sukompromi
tuotų. Laikraštis mano, kad Ma
rijos kreipimasis į žmones liečia 
visus krikščionis, tik jisai yra a- 
tėjęs per Katalikų Bažnyčią. 
“Mes užkištame ausis Dievo Bal
sui. kuris kalba pasauliui per 
Marijos tarpininkavimą, jei at
mestume ir tik dėl to, kad mus 
siekia per Katalikų Bažnyčią“.

Taigi, per sieną, kuri dar sky- 
ria nuo katalikų Bažnyčios, jau 
žiūrima, matoma ir girdima. 
Nuo pačių katalikų pastangų ir 
maldų daug priklauso, kad ta 
siena visai išnyktų.

Praė jusiu 
lapkričio 7, 
jo savo 

’ sukaktį, 
tuo. dar 
lapkričio 
nuvertė
vyriausybę, apkaltindami ją, 
kad ji delsusi skelbti steigia
mojo seimo rinkimus. Gi stei
giamasis seimas turįs duoti 
tikrąją demokratinę santvar
ką. Tad ir Lenino sudarytoji 
komisarinė vyriausybė esan
ti laikina. Viską išspręsiąs 
steigiamasis seimas. Bolševi
kai garsiai šaukė Petrapilyje 
leistos “Pravdos” (Tiesos) 
puslapiuose: “Tegyvuoja stei
giamasis seimas, Rusijos 
krašto valdovas!“ Bet kas 
būtų, jeigu jis atsigręžtų 
prieš juos?' “Pravda” rašė: 
“Mes negalime paniekinti 
liaudies sprendimo... Jeigu 
darbininkai ir valstiečiai to
liau palaikytų socialistus re- 
voliucininkus, net suteiktų 
tai partijai daugumą steigia
majame seime, mes sakome: 
tebūnie!“

RUSŲ TAUTA PASISAKO
Rinkimai prasidėjo lapkri

čio 25 ir bąįgėsi gruodžio 9. 
Sąlygos ramiai balsuoti buvo 
labai nepalankios: krašte vy
ravo suirutė, didžiuose mies
tuose savivaliavo bolševikų 
gaujos, jų propaganda kurti
no ausis gatvėse ir aikštėse. 
Daug 
dėlto, 
rėmė 
savo
bolševikas. Kiti pasisakė bal
suodami. Iš .36 milijonų bal
savusiųjų už bolševikus pa
sisakė tik ketvirtoji dalis — 
apie 9 milijonai. Tie balsai 
buvo surinkti didesniuose 
miestuose. Daugumą laimėjo " 
socialistai rcvoliucininkai,
vę 58 prcc. balsu ir 370 at
stovų iš 707; bolševikam te
liko 175 atstovai; kiti atsto
vai bu . o 
mažesnių 
parode,
Shub. kad “rusų tauta pir-

žmonių nebalsavo tik 
kad steigiamąjį * seimą 
bolševikai. Daugumas 
boikotu pasisakė prieš

STEIGIAMASIS SEIMAS 
SUSIRENKA

Bolševikai nebuvo dar tiek 
stiprūs, kad būtų galėję stei
giamojo seimo visai nešauk
ti. Teliko seimą niekinti, ap
šaukti “reakciniu” ir “bur
žuaziniu”, kad jam susirin
kus, galima būtų jį išprievar
tauti arba visai paleisti. Bol
ševikų agitatoriai pasileido 
į fabrikus, bet daug kur bu
vo, sutikti piktais šūksniais. 
Nikalojus Krylenko iš vieno 
mitingo vos išnešė gyvą gal
vą. Minia šaukė: “šalin so
vietus! Tegyvuoja steigiama
sis seimas!”

1 Seimui buvo nuskirta susi
rinkti 1918 sausio 18. Leni
nas tam iš anksto pasiruošė. 
Petrapilyje išdėstė būrius 
jam ištikimų Baltijos laivyno 
kareivių. - Nevos upėn sup
laukė karo laivai, nugręžė 
savo patrakas į Tauridos rū
mus.
rusų 
liniai 
vikų

Išaušus sausio 18 rytui, iš 
įvairių miesto dalių patraukė 
neginkluoti darbininkai ir 
studentai. Jie telkėsi pasvei
kinti susirenkančio seimo. 
Minią vis didėjo, joje plevė
savo vėliavos. Kai ji prisiar
tino prie Tauridos rūmų, 
latvių ginkluotasis būrys pa
leido salvių ugnį be jokio įs
pėjimo. Apie 100 demonstran
tų buvo užmuštų, dar dau
giau sužeistų, kiti panikoje 
išbėgiojo. Steigiamasis sei
mas buvo pakrikštytas nekal
tų žmonių krauju.

Pačius rūmus apsupo 
ir latvių ginkluoti da- 
— smogiamosios bolše- 
grupės.

komisarų tarybai; ji turinti 
būti “šalies valdovė”! Reika
lavimas buvo daugumos bal
sų atmestas, "bolševikinė ma
žuma protestuodama išėjo.

Kitų klausimų svarstymas 
buvo sunkiai įmanomas. Juo
doji ginkluota minia grasino 
išjungti šviesą, jeigu posėdis 
nebus nutrauktas. Kai gilų 
vidurnaktį, jau sausio 19, 
pirmas posėdis pasibaigė, 
daugumai buvo aišku, kad 
daugiau nebesusirinks. Kas 
bandė sausio 19 dar rinktis, 
rado ginkluotas sargybas, 
kurios prie rūmų neprileido.

RUSŲ DEMOKRATIJA 
PALAIDOJAMA

Leiba Trockis prikaišiojo 
savo draugams, kad steigia
masis seimas buvo sušauktas, 
“gerai neaptvarkius socialis-. 
tų levoliucininkų”. Gruzinas 
Stalinas atsakė: “Tai dar 
viena vinis į buržuazinio par
lamento grabą. Ji turi liu
dyti, ko tokie parlamentai 
verti“. x Tačiau ‘ rusas Maksi
mas Gorkis, Lenino artimas 
draugas, liejo ašaras steigia
mojo seimo laidotuvėse. Jis 
savo
žizn“ (Naujas Gyvenimas) 
1918 sausio 22 rašė:

“Geriausieji iš rusų kone 
šimtą metų, lauki- tos dienos 
ir svajojo, kada susirinks 
steigiamasis seimas... Už šią 
svajonę tūkstančiai inteligen-

tų ir dešimtys tūkstančių 
darbininkų bei valstiečių mi
rė kalėjimuose, buvo pakar
ti ar sušaudyti. Upės kraujo 
nutekėjo už tą šventą idėją. 
Ir dabar, kai tasai tikslas 
pasiektas, o demokratija pa
kilo džiūgauti, “liaudies ko
misarai“ įsakė šaudyti. Rei
kia nepamiršti, kad kai ku
rie iš tų “liaudies komisarų” 
darbininkam kalte kalė apie 
reikalą kovoti už konstitu- 
antą. Ar jiem aišku, kad grie
btasi prievartos rusų demo
kratijai griauti ir revoliucijos 
vaisiam naikinti”. Tai jai! 
nebuvo revoliucija.^ kontra- 
revoliucija, nes'bol^ikai vėl 
grąžino despotizmą, tiktai 
šį kartą dar žiauresnį. Jau 
nebe tūkstančiai ir šimtai, 
bet milijonai inteligentų ir 
darbininkų išžudyta per 40 
metų.

LENINAS SPJAUNA Į 
RUSIJĄ

Nebe vienas Maksimas Gor

kis pradžioje piktinosi. Pik
tinosi ir kai kurie Lenino 
draugai, išėję iš jo tarybos. 
Vieni paskui grįžo, kitų pėd
sakų niekas nesurado. Stei
giamąjį seimą išvaikius, “Ru
sijos krašto valdovu” pasi
darė lenkas Feliksas Dzer- 
žinskis. Jo kruvinoji “Ceka” 
siautėjo visame krašte, gal
vos ritosi be skaičiaus ir be 
pasigailėjimo. Rusija buvo 
žudoma. Leninas dėl to savo 
draugam atsikirto “Tai nėra / 
iš viso Rusijos klausimas, 
draugai. Aš spiaunu į Rusi
ją’... Tai yra tiktai pereina
masis tarpsnis į viso pasau
lio revoliuciją“. w

Tasai siekimas nė šian
dien nėra užmestas. Kas ma
no, kad bolševizmą galima 
uždaryti tik Rusijoje, pa
aukojant jo patenkinimui 
dar ir pavergtas tautas, tas 
žiūri aklai į gyvenimo realy
bę — nieko nėra pasimokęs 
iš 40 metų praeities. S.Suž.

ga- i

laikraštyje “Novaja
Mėgstu žmogų, kurs nuo vodkos nesislepia

(Atkelta iš 1 psl.)
Nugėręs dar keletą vodkų ir 

matydamas, kad prie jo plepalų 
susirenka daugiau klausytojų, 
Chruščiovas tęsė:

‘Gaila, man ligšiol nepasisekė 
surasti tiesioginio žmoniško

menševikų ir kitų 
grupių. Rinkimai 

kaip rašo David

laisvuose rinkimuose 
istorijoje pasisakė už 
kūjį socializmą ir prieš

Praėjus vos mėne-

savo 
nucsai' 
Leniną“.

. siui po bolševikų perversmo, 
liaudis bolševikų vyriausybę 
savo balsavimu nuvertė. Rei
kėjo dabar, kad “taip būtų”! 
Bet bolševikai savo žodį su-
laužė ir griebėsi naujo per
versmo — išėjo prieš konsti- 
tuantą.

EOLŠEVIKŲ MAŽUMA 
IŠEINA

Kai seimo nariai susirinko
Tauiidos rūmus, ten jau

buvo prigarmėję raudongvar- 
diečių, jūrininkų, latvių, 
miesto padugnių. Tamsioji 
minia ūžavo koridoriuose ir 
balkonuose, kramtė ir spjau
dė saulėgrąžas (semečkas). 
tarškėjo šautuvų užraktais. 
Ovacijas kėlė ne seimo na
riam, bet pasirodžiusiam Le
ninui. kuris patogiai išsitie
sė vienam suole, leisdamas 
suprasti, kad seimo sesija 
jam visai nerūpinti.

Pirmininkavo socialistų 
revcliucininkų daugumos ly
deris Viktoras Cerniovas. Bol-
ševikų mažuma pareikalavo, 
kad seimas savo teisę leisti 
įstatymus perduotų Lenino

ŽENEVOJE taip su nepasitikėjimu žiūrėjo prez. O. Eisenhovveris 
j Bulganiną. Fotografam prašant, kad sveikintŲSi, atsisakė. Praė
jusiom dienom JAV prezidentas atsakė i Bulganino laišką su to
kiu pat nepasitikėjimu.

kontakto su Jungtinių Valsty- 
. bių vyrais. Jie nori mieliau kal- 
į bėtis su mūsų užsienių reikalų 

ministeriu. Bet tai jų reikalas. 
Nasilno mil nebudeš — sako mū
sų patarlė; thi reiškia: prievarta 
meilės nepelnvsi, Jūs, lenkai, k
turite bent kardinolą Wyszynski, 
tai jum geriau Washingtone 
prieiti. Tegul jis ten pasako, kad 
ponas Chruščiovas tikrai suin- 

. teresuotas susitarti dėl nusi
ginklavimo ir surasti sugyveni
mo būdą su Jungtinėm Valsty
bėm. Jeigu jieJtttam pasiūlymui 
užsikimš ai/sis, fai bijau, kad 
jiem tėks^Juekėtis rik^su ponu 
Gromyko, ne tokiu maloniu 
kaip ponas Chruščiovas, kuris 
nori įsipiršti".

Tokis yra tas Chruščiovo no
ras pasimatyti su Eisenhoweriu. 
Sykį jau matėsi — Ženevoje 
1955. Antrame pasimatyme 
Chruščiovas galėtų pasigirti: 
nuo to laiko va. kiek aš pasie
kiau. o kaip tamsta, ponas Ei- 
senhovveri?

Vakarų įpročiuose išaugę' 
žmogus jaustų, kad Chruščiovas 
pasityčiojo iš Amerikos aukštų
jų asmenų, pasityčiojo iš visų 
pasaulinių problemų. Bet Niki
tos žodžiai yra išplaukę iš kito-
kių įpročių — iš tų. kuriuos 
atneša sputniko amžiaus Atila.

M.

PAMESTIEJI
6

Buvo tardymas, atėjo polici
ninkai, prisistatė ir pamestinių 
vaikų inspektorius, bet namus 
rado tuščius.

Baurainas, kuriam žaizda ne
trukdė kalbėti, visokiais bū
dais stengėsi apkaltinti augin
tinį:

— Taip turėjo įvykti... Prieš 
daug laiko jis buvo paruošęs 
šitą smūgį... Mergaitė buvo tik 
^priedanga. kurios jis ieškojo..., 
ir jis norėjo mane nužudyti.

Kur gi nekaltas slepiasi? Da
nielius, visų akyse, save apkal
tino.

Teresė galėjo išsprukti pas 
kunigą Vieillot papasakoti apie 
įvyki ir Danieliaus pabėgimą.

Gerasis klebonas pakėlė ran
kas į dangų:

—Vargšas vaikasl Aš dažnai 
jam patardavau būti kantriam.. 
Keli metai —ir jis butų buvęs 
atleistas. Ne. ne. jis neturėjo 
išvykti, jis turėjo ateiti pas ma
ne. Nors Bauraino ratelis žiūri 

į mane nepalankiai, aš vis tik 
būčiau bandęs sutaikinti. Varg
šas vaikas nepagalvojo: jokių 
popierių, maža pinigų ar ir vi
sai be pinigų; jį sulaikys, kaip 
valkatą...

— O ne, klebone, — atsakė 
Teresė, — Danielius nebus su
laikytas; jis nueis stačiai į Pa
ryžių ir, kada ras vietą, ateis 
manęs pasiimti.

Ir gerasis klebonas prieš to
ki nuoširdų pasitikėjimą nieko 
negalėjo pasakyti, tik patraukė 
pečius...

Vargšę mažytę Teresės šir
delę pripildė neapsakoma bai
mė. kada ji išgirdo kaimynus 
vartant savo rankose laikraštį. 
Baurainas taip pat gavo lai
kraštį, ir ji galėjo, neatkreip
dama dėmesio, pasiimti ir grei
tai surasti tą straipsnį, kuris 
taip jai kėlė baimę.

Perskaičius jai buvo skaudu,' 
skaudu... Kaip jie galėjo būti 
tokie žiaurūs! Jokio altaidumo 

jos broliui. Nebuvo visai kalba
ma apie Bauraino žiaurumą, ku
ris sukaupė tokį kerštą jo au
gintinio širdyje; ne, jie pasi
rodė jam be pasigailėjimo. O! 
Taip, bėgo jai ašaros, kai ji 
skaitė:

Įvykis Tracy miestely
Atiduodami laikraštį spaudon 

mes sužinojom apie pasikėsi
nimą, kurio auka turėjo būti 
mūsų malonus draugas p. Bau
rainas. Užsidegęs visai neišai
škinamu pykčiu, jo augintinis 
Danielius Donadieu suskaldė 
jam galvą. Bauraino žaizdos, 
šiomis dienomis nekeldamos 
pavojaus, vis dėlto yra labai 
sunkios, ir gydytojas mano, kad 
reikės dviejų ar trijų mėnesių 
jam atsigauti. O nusikaltėlis, 
bijodamas policininkų, naktį 
pabėgo. Mes manome, kad jis 
nenueis toli, ir kad mūsų sau
gumo priemonės neleis jam vėl 
kam nors pakenkti. Jo laukia 
kalėjimas.

Mes visi linkime draugui 
greit pasveikti. Ir blogame da
lyke yra šis tas gero. Po vienų- 
dvejų metų jam būtų dar blo
giau įvykę. Kada valkata lei
džias nuo šlaito, niekados ne
žinoma, kur jis sustos.

★
Kleboną ėmė apmaudas: jis 

juk pažino Danielių ir žinojo, 
dėl ko šis sukilo prieš girtuoklį 
Baurainą, kurį politikos drau

gai padarė auka. Jis jau buvo 
pasiryžęs rašyti laikrašti n pro
testą, bet ką tas padės? Jis pa
žinojo, deja, provincijos laikraš
tininkų šališkumą, kurių sąžinė 
labai dažnai dėl "vietinės politi
nės kovos iškrypdavo iš kelio. 
Argi jis pats nebuvo apkaltin
tas per paskutinius miesto 
rinkimus to paties laikraščio, 
kuris papasakojo Bauraino— 
Donadieu Įvykį? Jį kaltino, kad 
mokyklą pavedęs politikai per 
pirmosios Komunijos mišias, 
kurios sutapo kaip tik su rin
kimų diena. O ką jis buvo pa
sakęs? Štai: “kad sunkūs laikai, 
kad kraštas kenčia, kad reikia 
daug melstis už ji!" Daugiau 
nieko.

Rašyti į laikrašti — tai tik
riausiai tik daugiau pakenkti 
Danieliui. Klebonas, stojas 
prieš kaltinimą, kurį palaiko 
viešoji nuomonė, — kokia tai 
gera proga kunigui priminti, 
kad jis kišąsis ne Į savo daly
kus. kad jo pirmutinė pareiga 
buvusi mokyti savo globojamą
jį švelnumo! Ir paskui, kokia 
graži priekabė išeiti iš nauje 
į kovą prieš dvasiškiją, jėzuitus, 
Torkvemadą ir kitas kvailybes, 
įgrisusias iki gyvo kaulo...

Taip, vargšas klebonas viską 
mato ir nusiminęs neveikia.

★
Po ašiuonių dienų atėjo tas 

pats laikraštis, atnešdamas 

vargšui klebonui ir Teresei 
naują skausmą. Ten buvo pra
nešta. kad Danielius Donadieu 
sulaikytas Antony, Paryžiaus 
priemiestyj tuo laiku, kai jis 
ieškojo darbo statybininko pa
dėjėju viename malkų sandėly. 
Baurainas išdidžiai džiaugėsi, 
ypač prieš nusiminusią Teresę. 
Jos didysis Danielius policijos 
suimtas... paskui kalėjimas... ir 
pagal jos vaikišką supratimą, 
amžinas kalėjimas. Kunigas 
Vieillotas po truputį ją ramino, 
aiškindamas jai, kad jos pus
brolį klausinės geri teisėjai ir, 
tur būt, nenuteis. Atvyko tar
dytojai ir pas Baurainą. Klausi
nėjo Teresę, bet vargšelė su
mišo. ir jos laikymasis tik dau
giau pakenkė Danieliui. Ir pa
skui, rytojaus dieną, žuvo vi
sa viltis: laikraštis, aprašęs 
smulkiau teismą, pranešė, kad 
jos vyrenysis brolis nuteistas 
dvejiems metams kalėjomo be 
apeliacijos.

Teresė negalėjo atsispirti to
kiam bandymui. Ištisą mėnesį 
ji dirlTo kentėdama užgaunan
čius Bauraino žodžius, bet ji 
tylėjo. Jos jėgos silpo. Paskui 
jos nuvargintą kūną prispaudė 
biauri skarlatina. Ji pažino li
goninę su tokiu jos apsileidimu, 
kuris jai dar kartą priminė, kad 
ji yra beteisis, silpnutis kūdikis.

Ir jokių žinių iš savo vyres
niojo brolio’ Nieko daugiau 

negalėdama, ji troško mirti, 
mirti 14 Hietų! Ak! Kokią kan
čią gauna pakelti vaikų širdis!...

Ir paskui; ji norėjo gyventi, 
kad sužinotų, kas atsitiko Da
nieliui. Vėliau klebonas iš Tracy 
pranešė, kad jis ja rūpinasi. 
Pasveikusi, ji aplankė kleboną. 
Jis jai pranešė dvi naujienas: 
pirmiausia, apie mamos Bau- 
rainienės tūidotuves, kas jai bu
vo labai skaudu. Be abejonės, 
šita vargšė moteris ne visuo
met taip elgėsi, kaip reikėjo 
su jos globai pavestais vaikais, 
bet ir ji turėjo kentėti nemaža 
iš savo vyro. Saulė blikstelėjo 
Teresei į skausmo pripildytą 
širdį, kada klebonas jai padavė 
Danieliaus laišką. Pagaliau! Ach, 
keli žodžiai:
Sesute,

Be abejo, tu sužinojai, kad 
mane sulaikė Antonyje, kada 
aš nuėjau parsisamdyti, kaip 
mūrininko padėjėjas, ir kad 
paskui mane pasmerkė dvejus 
metus kalėti. Baurainas mane 
apkaltino, ir nieko nebuvo, kas 
mane gintų! Kad tu žinotum, 
kaip yra liūdna stovėti klausi
nėjamam prieš teisėjus, kada 
smalsuolių pilna salė, ir jie žiūri 
Į tave be jokios užuojautos. Ji
ems visiems aš buvau palaidū
nas. kuris norėjau nužudyti sa
vo maitintoją. Aš daug neigiau, 
kalbėjau, kad norėjau tave ap
ginti. Manim nepatikėjo. Ir ka

da aš sužinojau, kad būsiu už-^ 
darytas per dvejus ilgus metus, 
kad negalėsiu tavęs daugiau 
matyti, mano mylima sesute, 
pasiutimo banga manyje sukilo; 
norėjų viską suplėšyti. Kad iš
vestų, turėjo mane ištraukti 
prievarta iš suolo. Policinin
kas, kuris mane lydėjo, pasakė, 
kad aš pasunkinsiu savo bylą, 
jei triukšmausiu, ir tai didino 
mano skausmą. Tada, galvoda
mas apie tave, aš verkiau ir 
leidausi vesti, kaip avinas.

Aš esu Fresnesų kalėjime. 
Aš nenoriu, kad tu žinotumei 
viską, ką dvasioje iškentėjau 
čia per pirmąsias dienas. Aš 
parašiau tai klebonui. Tik žinok, 
kad mintis apie tave mane pa
laiko; ypatingai vakare, kada aš 
guliu ir kada jaučiu tavo me- 
dalikėlį ant savo krūtinės. Nuo 
to laiko aš nebesu daugiau vie
nas. švenč. Mergelė, kuriai tu 
mane pavedei, priima mano 
maldas, ir ramybė nusileidžia 
i mano dvasią.

Rašyk man mažiausia nors 
kartą per nėnesį. Klebonas man 
sakė, kad tu truputį sirgai. Tai 
nieko, ar ne tiesa? Jis man taip 
pat pranešė apie mamos Bau- 
rainienės mirti ir kad tave tuo 
tarpu nusiuntęs i Nevers. Aš 
ne labai supratau, kodėl; bet 
nieko, aš noriu, kad tu tik toliau 
būtum nuo Bauraino.

(Bus daugiau)



Pirmasis tautos žadintojas
Skaitytojams pageidaujant

ris kėlė tautų praeitį. Be to, pa
čiame Vilniuje stovėjo apgriu- 

autoiius — šiame “Kūrybos vusi pilis, didikų rūmai ir kal- 
Priedo” puslapyje pradedame ei
lę straipnelių. Vieni jų lies se- 
nąjąjietuvių^literatūrą,kiti1 da-

bėjo apie Lietuvos senąsias die
nas. Universiteto Įkvėptas, Dau
kantas ryžosi tyrinėti Lietuvos

sunkiai paskąjtomi. Pagaliau, Švyturys tamsėja
dar nesuprato nei jo idėjų. > Daukantas, iš kaimo kilęš, kai- * 

- Dar turėjo praeiti keliasde- mui—lietuviškam branduoliui 
šimts metų, kol 1883 pasirodė' atidavė savo gyvenimą, švies- 
Aušra, pirmasis lietuviškas lai- damas, kultūrindamas. Jis lyg 
kraštis, kėlę^tautinę sąmonę, mažytis žiburėlis įsidegė anų 
Tada Daukantai pasidarė vėl gy- amžių glūdumoje, kas'' kar^ą. 
vas. Ano mėto aušrininkus ža- šviesiau liepsnojo ir pasidarė\ 
vėjo jo idealizmas, praeitięs švyturiu, kuris, nušvietė kitiems 
aukštinimas. Jo raštai jau užde- tautos kelius b skatinodtaip pat 
gė to metė šviesuolius ir skatino šviesti saviesiems.
brandinti tautinę sąmonę. A. D.

trumpai, aiškiai, iškelti pagrin
dinius rašytojų bruožus, jų dar
bus ir reikšmę. Tikimės, kad tai 
bent trumputį priartins lietu
viškąją literatūrą mūsų skaityto
jams. (Red.)

Tamsieji laikai
Lietuvos — Lenkijos sugle

busią bendrą valstybę 18 am
žiaus gale savo delnu užvožė Ru
sijos imperija, tuo 120 metų pa
vergdama Lietuvą. Jau nuo se
no lietuviškoji šviesuomenė bu
vo sulenkėjusi ir žuvusi savo 
tautai, o lietuviškasis kaimas 
skurdo, vargo, ėjo sunkią bau
džiavą. Atrodė, kad ši tamsi, ne 
mokyta tauta turi žengti Į mirtį. 
Ji ir vėliau pergyveno sunkias 
dienas ir sukilimus, tačiau iš 
jos kilo veikėjai, tautos žadin
tojai, kurie išgelbėjo lietuvių 
tautą nuo pražūties.

Toks buvo Simas Daukantas, 
valstietis, žemaitis, pirmasis sto
jęs budinti tautinės sąmonės, 
griežtai skyręs lietuvius nuo len
kų.

Jis net lenkus kaltino dėl vi- 
su Lietuvos nelaimnų: jie Lie
tuvoje Įvedę baudžiavą, pražu
dę valstybę.

Pėsčias į Vilnių
Daukantas gimė 1793 m. Kal-

vo kaimo žmones.

skaitinius iš kitų kalbų. Visa tai 
turėjo šviesti ir kultūrinti kai
mo žmones. x

Tuo metu buvo maža rašan
čių žmonių ir, kad atrodytų’ jog 
jų yra daug, Daukantas pasira
šinėjo visokiausiais slapivar- 
džiais.

‘ Istorikas
Svarbiausias jo dėmesys buvo 

skirtas Lietuvos praeities tyri
nėjimams. Iš Karaliaučiaus, Ry
gos, Petraplio archyvų rinko 
medžiagą ir rašė visą gyvenimą. 
Svarbiausi jo veikalai yra:" Dar
bai senovės lietuvių ir žemaičių; 
Istorija žemaičių; Būdas žemai
čių, kalnėnų ir lietuvių, išleis
tas 1845. Ši knyga plačiai išgar
sino autorių. Tačiau didesnės da-

Archyvuose
Baigęš studijas, trumpą laiką 

buvo Karaliaučiuje, O vėliau Ry
goje tarnavo generalinio guber
natoriaus įstaigoje, kur galėjo^ 
susipažinti su vokiečių ordino 
archyvais. 1835 išvyko Petrapi
lio, dirbo senato raštinėje, buvo 
perkeltas Į Lietuvos Metrikos 
skyrių. Toji Metrika buvo Lietu
vos valstybės kanceliarijos iš
vežti dokumentai, daugumoje 
net netyrinėti. Į juos ir pasinėrė jįe3 sav0 istorinių raštų jis neiš

leido, būdamas gyvas. Po mir
ties, praėjus 20-30 metų, jie pa
sirodė pirmiausia Amerikoje, vė
liau ir Lietuvoje.

Įkvėpė aušrininkus
Daukanto istorinės knygos ne

buvo populiarios jam gyvam e- 
sant. Norėdamas,kalbą išgražin
ti, sukurti jos klasikini stilių jis 
išplėtė sakinius, prikaišiojo sun
kiai suprantamų žodžių, taip jo 
raštai ano meto žmonėm buvo

NAUJAS TAUTOSAKOS LEIDINYS
Neseniai knygų rinkoje pasi- kų, velnias laukia palaikų. Mer- 

rodė patarlių, priežodžių ir po- gos eina į bažnyčią pasirodyt 
sakių rinkinys, suredaguotas Jo- vyram tyčia. Kas neturi laiko, 
no Mingirdo,. Didžiąją knygos tam nė plaukai nesilaiko. Mote- 
dali apima lietuvių patarlės ir — -----
priežodžiai, kuriuos redaktorius 
per daugelį metų kruopščiai su
rankiojo iš mūsų liaudies lūpų.

Kaikurie priežodžiai bei po
sakiai net tuii tobulus rimus ir 
dėl to geit įkrenta į atmintį, tar
si poezijos eilutės, štai keli to
kių rimuotų priežodžių pavyz
džiai: Akyse šilkas, o už akių 
vilkas. Kam Dievas nedavė vai-

Daukantas ilgiem laikam.
Iš tarnybos pasitraukė 1851, 

gyveno Žemaičiuose ir mirė 
1864 lapkričio 26 Papilėje.

Kaimo švietėjas
Visą savo gyvenimą Daukan

tas atidavė savo tautai, žinoda
mas, kad žmonės tamsūs, nemo
kyti, jis rašė daugybę praktiškų 
knygelių: apie sodus, bites, gi
rias, gaisrus, tabaką, paruošė 
net elementorių, rinko tautosa-

rys bijo senatvės ir vienatvės. 
Niekur nėra taip patogu, kaip 
po savo stogu. Išgėriau vieną, 
kaip šaltą pieną, išgėriau an
trą — širdis nesuprantą, išgė
riau trečią — šijima krečia. Vie
nas bijo Dievą prarasti, kitas 
rasti.

Tačiau ir nerimuotos patarlės 
pasižymi stiliaus grožiu ir min
ties gilumu, kaip štai: Ir velnias 
kaikada tiesą išplepa. Teisybė 
gražiausia nuoga. Blogi namai, 
kur vištos gaidžiais gieda. Mei
lė nuo bado nemiršta. Grožis at
rakina ir slaptus užraktus. Ir į

Čiurlionio galerija kviečia į talką
Chicagoje įsikūręs Lietuvių taip pat kūrinius galės persiųsti 

Am. Meno Klubas neseniai su- Į kitus miestus rengiamom pa- 
organizavo Čiurlionio vardo ga- rpdom.

KNUTAS‘HAMSUNAS APIE
MOZARTĄ

Garsusis norvegų rašytojas, 
miręs prieš keletą metų, yra . kapus nešant moteriai keturių 
daug keliavęs. 1939 jis išspaudi- 
no straipsnį, kur padaro santrau
ką viso, ką matė gražiausio per 
savo gyvenimą.

— Esu buvęs už speigračio ir 
grožėjęsis amžinais ledais, spin
dint mėnuliui. Tas reginys įtei
gia mintį apie mirti, tačiau gra
žesnio už jį sunku-ką nors įsi
vaizduoti. Esu buvęs Alpių šlai
tuose ir matęs erelius, sustingu
sius danguje. Skaičiau Dosto
jevskį žmogų, kuris viską su
prato ir viską pasakė...

“Gražiausio” sąrašas^ surašy
tas Knuto Hamsuno, yra gana tojams, dirbantiems lituanisti- 
ilgas. Jo gale — Mozartas.

vyrų reikią. Velnias slapstosi ir 
už kryžiaus. Kas jaunatvėj se
nas, senatvėj jaunas. Su šuni
mis ne svečias, su vaikais ne 
viešnia.

Rinkiny pasitaiko ir verstinių 
posakių, paimtų iš įvairių tautų, 
net iš prieškristinių laikų romė
nų ir žydų. Pavyzdžiui: Mano na
mai — mano’ tvirtovė (anglų). 
Apie mirusius arba gerai arba 
nieko (romėnų)- Akis už aki, 
dantis už dantį (žydų).
' šis Jono Mingirdo suredaguo

tas patarlių ir priežodžių rinki
nys bus labai naudingas moky-

šV. ANTANAS, dail. A. Tamošaitienės nuaustas kilimas pranciškonų 
vienuolynui Kennebunkporte, Me.

(Klišė iš gruodžio Aidų nr.)
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AIDAI BAIGĖ METUS
nyje apžvelgia Joną Biliūną kaip 
lo ir proto kulto klausimu’. Tai 
poetą. Jonas Rugis rašo "Moks- 
samprotavimai, kuriuos sukėlė 
pernai “Aiduose” spausdintas 
Pr.- Gaidamavičiaus straipsnis 
“Naujoji pagonybė’. Jonas Ru-

“Aidų” gruodžio mėnesio nu
meris (105) dėl švenčių bei tech
ninių sutrikimų spaustuvėje 
skaitytojus pasiekė truputį vė
liau, kaip paprastai šiuo nume
riu baigiami 1957 metai.

Pabaigoje pridėtas turinys ro
do, kokie dalykai praėjusiais me- gis prieina išvados, kad šiandien 
tais buvo spausdinami. Čia mes mokslas nėra tinkamai vertina- “ 
randame 22 autorius, davusius mas. Stasys Pilka pateikia strai-

Imo j^s skiriami nuo visų kitų be lietuvių tautodailės ar šiaip grožinės literatūros kūrinių; psnio ^inco Krėvės kūryba lie- 
Tačiau galerijai reikia aukų, išimties. Tačiau žinau, kad tatai kitais Sražiais vaizdais. randame 39 straipsnius, rašytus tuviškose scenose” antrąją dalį.

Nuo jų priklausys galerijos au- buvo didžiausias menininkas, 
girnas ir jos vertė. Kūriniai yra bet kada gyvenęs-žemėje, ir vie-

nėse mokyklose, ir mūsų tauto- 
viuose, Skuodo valsčiuje, Kre- leriją, kuri prisiglaudė Jaunimo Čiurlionio galerijos kūrinių __ jeigu mane paklaustų ar sakiniųkams. Tačiau ją mielai 
tingos apskr. Gimnaziją pradėjo Centre, tėvų jėzuitų namuose, fondą administruoja ir globoja yra pasauiyje Dievo buvimo i- skaitys ir visi kiti lietuviškų kny-
Žemaičių Kalvarijos domininko- Galerijos vadovybė kreipiasi Į iš menininkų ir visuomenės vei- rodymas aš pasakyčiau Mozart’o SM mylėtojai. Pažymėtina, kad
nų mokykloje (1808 -1814). No- visuomenę, prašydama pagalbos, kėjų sudaryta direkcija ir Lietu- reiškiniu Negaliu paaiškinti kn”§a daiIiai išleista ir iliustruo-
rėdamas mokytis, iš ten pėsčias Norima bent dalį geriausių lie- Vos konsulas Chicagoje. " F
nukeliavo į Vilnių, apie 400 tuvių dailininkų kūrinių sutelk- 
km) kur 1816 baigė gimnaziją ti į galeriją. Ji išsaugos kūrinius, Nuo jų priklausys galerijos au- buvo didžiausias medininkas Smulkioji Tautosaka, išleido įvairiomis kultūrinėmis temomis Prof/S.Kolupailaspausdinasa- ir įstojo į uniyerstitetą. Lankė supažindins kitataučius su miįų g^JVjbs vertė. Kūrili yra bet kada^g^veSžemėjeJ? vi Lietuvių Dienų Leidykla, Los
politiniųimoralimų mokslų fa- kultūra. Turint tinkamą skaičių aukojarnį dailininku, nuperka- nintelis. kuriam neįmanoma net Angeles, 1958.
kultetą. Vilniaus universitete,- meno kūrimų, pirmasis lietuvių 
kur viskas buvo dėstoma lenkiš-

A .\f.

naujas skyiius “Skaitytojai ra
šo” kur Įvairiais klausimais iš
reiškiamos Įvairios nuomonės.

Numeris, kaip ir visuomet.

Apžvalginėje dalyje, rašo dr. 
J. Balys apie etnologines teori
jas ir sroves. Jeronimas Kačin
skas — apip kompozitorių Si- 
belių ir Pr. Alšėnas — apie Ka-'

J.G.

daugiausia skirtingų autorių, vo kelionių "aprašymus po Vil- 
Apžvalginėje žurnalo dalyje 50 niaus krašto tolimus kampelius, 
asmenų pasisakė literatūros, mo- duodamas ir įdomių gamtovaiz- 
kslo, meno, religijos ir visuome- dinių iliustracijų. Straipsnis pa
ninio gyvenimo klausimais. Iš ruoštas gyvai ir jį galima skai- 

q v • • 1 • • v’so Per praėjusius metus “Ai- tyti. lyg novelė. Šiame numeryjedunaikino rašytojo savicKio palikimą dųpse bendradarbiavo virš 100 spausdinama poezija Henriko 
’ mokslo, grožinio rašto ir visuo- Radausko ir Leonardo Andrie- 

meninės veiklos žmonių. Toks kaus. 
gausus būrys aplink žurnalą su
sitelkusių kultūrininkų liudija 
jo brandumą bei gyvybę.

Gruodžio mėn. numeryje Fe
liksas Jucevičius, gvildo temą 
“Įsikūnimimo Tikrovė”,, pras- nados lietuvius. Be to, Įvestas 
kleisdamas Kristaus tapimo 
žmogumi prasmę, tikslą ir pa
laimą. Tai bene bus išsamiausias 
religinis' straipsnis, paskelbtas 
mūsų spaudoje praėjusiais me- . iliustruotas rinktinių lietuvių 
tais.Kostas Ostrauskas savo rū- dailininkų darbais, 
pestingai pagrįstame straips-

mi mecenatų ir įsi gi j ami Lietu- >. pavydėti, 
vių Amerikiečių Menininkų Klu
bo.

Vadovybė kviečia dailininkus, 
dailės bei meno mėgėjus organi
zacijas ir atskirus asmenis įsi
jungti Į šį žygi — sudaryti savo 
kilmės tautai meno muziejų A- 
merikoje. Kiekviena auka bus 
paversta į meno kūrinį.
> Aukas prašom siųsti:

grianti senąją architektūrą, šių LW)M„i.n.Am.rican Art Club 
nuotraukų sutelkimas ir paskel
bimas turi mokslinės reikšmės.

.Tai sudaro vaizdą apie senąją
medžiaga tolimesniems tyrinėja Chicago 36, III.
mams. Tai viena iš vertingesnių Pranešti: L.S. Menininkų Klu- 
knygų, išleitų .dabartinėje oku- bui: 5647 S. Wood St., Chicago pirkliams, 
puotoje Lietuvoje. 36, III., Tel. PR 6-432^. žiūrint di

meno muziejus išeivijoje bus 
kai, buvo susidomėta Lietuvos atidarytas nuolatiniam lanky- 
praeitimi. Profesorius veikė iš mui. Galerijoje vyks-ir parodos,

Xerxes

Leidinys apie lietuvių architektūrą
Okupuotoje Lietuvoje pradėta 

leisti platesnės studijos apie lie-. 
tuvių liaudies meną. Tai sudarys 
visą eilę didelio formato knygų. 
Praeitų metų viduryje pasirodė

Dabar gi, įvedant kolchozinę si
stemą, iš pagrindų gali pakeisti 
lietuviškojo kaimo vaizdą ir su-

žiniams. Dabar rengiami skulp
tūros, kryžių ir liaudies raižinių 
tomai

šių metų gale pasirodė pir
mas architetūros tomas, atspaus
tas giliaspaudėje. Redagavo ir 
spaudai paruošė F. Bielinskis. : 
K. Cerbulėnas, K. šešelgis. Iš- | 
leido valstybinė grožinės litera
tūros leidykla.

Tome apžvelgiama 18, 19 ir < 
20 amžiaus pradžios senieji pa- 1 
statai: gyvenamieji namai, klė
tys,daržinės, kiti ūkiniai trobe
siai, malūnai. Suskirstyta sriti
mis. Pradedama nuo Žemaitijos 
ir einama prie Aukštaitijos, Dzū
kijos.

Patys redaktoriai paprašė ir 
trumpą įžangą. Nors joje nėra 
nieko naujo, bet parašyta san
tūriai, iškeliant architektūros 
savumus, juos apibūdinant ir ne* 
garbinant dabartinio režimo.

Knyga labai gausiai iliustruo
ta ne tik pastatų, bet ir gamto
vaizdžio nuotraukomis. Gyvena
miesiems trobesiams skirta 318 
iliustracijos, klėtims — 127, 
kluonams ir daržinėms 83, ki
tiems ūkiniams pastatams —69. 
Viso knygoje yra 597 iliustraci
jos. .;

. Nuotraukos ir sudaro knygos 
vertę. Jos paimtos iš archyvų, 

-muziejų ir pavienių asmenų ko
lekcijų. Svarbiausia gi. kad šių 
pastatų dalis,nusenę sunyko ne
priklausomos Lietuvos laikais.

Account No. 19302 
Chicago Savings and Loan As- 
dSociation, 6245 S. Western Avė.,

1952 metais Prancūzijoje mi- pastangų, nieko nepavyko išgel- 
rė mūsų rašytojas Jurgis Savic- bėti. Parduota jau ir rašytojo 
kis, turėjęs ten savo vilą Airioga- 
lą. Rašytojas vdsą gyvenimą bu
vo diplomatinėje tarnyboje, tu
rėjo daug knygų, laikraščių, 
svarbių laiškų. Tenkarfabai ap
gailestauti nesimpatišką elgesį 
ponios Koch, kuri, kaip stam
biausia J. Savickio palikimo pa
veldėtoja, visiškai nevertino šio 
turto ir viską pardavė popieriaus

>, o šie sunaikino. Ne
didelių prof..G. Matorė

Jo kapas. kuris yra Rocgue- 
brune — Cap Martin kapinėse 
(Pietų Prancūzijoje, netoli Men- 
ton), tvarkomas. Liet. Rašytojų 
Draugijos'pirmininkas B. Bab- 
rauskas nusiuntė pinigų ir prašė 
A. Liutkų kapą sutvarkyti ir pri
žiūrėti. Lėšos skirtos, Liet. Rašy
tojų D—jos premijos už Savic
kio veikalą “Žemė dega”.

LIETUVOS GIRIOS \

SIMANO DAUKANTO aprašytos i

V.*: , «

KULTŪRINE KRONIKA

SUTANA* DAUKANTAS

Kas aprašys kalnėnų ir dumiamys nuo amžių amžių 
žemaičių, senovės gires, ko
kias anie atsidanginusys į tą 
kraštą rado, kurios be kokių 
tarpkrūmių, vienu lieknu it 
jūra niūksojo; nesgi šios 
dienos girių ir pievų vietoje 
angis girės trakšojo,, o tarp 
jų jau Versmėtos kirbos bur
gėjo, jau ežerai tyvuliavo. Ne- 
išžengiamys pušynai, eglynai, 
beržynai, ąžuolynai nuo am
žių arfižiais suaugę niūksojo,’ 
ir visi viefių viena gire buvo, 
upimis tiktai ir upalįais iš
vagota, nes ir tos pačios upys 
Jr upaliai perkaršusiais me
džiais užvirtę, kuriuos pava
sario ar rudenies tvanai ■ te
vokė, o jei kurių tenai smar- 
kr Sriautai nestengė paku
šinti, tie mirkddmys vende- s. (Iš Daukanto "Būdo seno- - 

; nėję į plieną pavirtę, jėū ap- vės lietuvių kalnėnų ir žemai- 
dumiamys smiltimis, jau nu- čių”)

žiuksojo it akmenys,\ kurių 
žilą karšatę dar apyniai 
alksnių ir karklų šakos vy
damies, pavandeniais išsis
varstę, savo spurganotais vai
nikais klėstė; visas kraštas 
vienai gire niūksojo. į kurios 
tankmę ne vien gyvolys. bet 
ir žmogus negalėjo įlysti. 
Nuo audrų ir vėtrų, -sankri
tos gulėjo ant kita kitos su
raizgytos; pražilę ąžuolai, eg
les. beržai, pušys, vinkšr^is. 
skroblos. uosiai, klevai puvo 
ant kits kitu nuo katšhtės 
išvirtę, žemę krėsdamys au
gantiems’ ant- savimi sūnams 
ir dukterims, keliais klėbiais 
jau heapkabinamoms.

,\ / . .
• Čiurlionio galerija Chica- • Oskaro Milašiaus veika- 

goję jau turi 26 kūrinius sa- lai išleidžiami nauja laida 
vo fonduose. Jos direktoriu
mi išrinktas dail. M. Šileikis.

• Baltų draugija Vokieti
joje išleido kolektyvinį vei
kalą “Baltų tautui europinė 
atsakomybė” (Die baltischen 
Voelker in ihrer europaei- 
schen Verantvvortung"). Re
dagavo prof. dr. Hans von 
Rimscha. Tai 6 paskaitos, 
skaitytos baltų dienose. Jų 
tarpe yra prof. A. Maceinos 
paskaita — Baltų emigrantų 
europiniai uždaviniai; Val
terio Banaičio — baltųy kraš
to muzikos apž^ilga. \ ’

• Dail. A. Tamošaitienė nu- 
<- audė didelį kilimą, kuriame
< vaizduojamas šv. Antanas.
< Kilimą, užsakė Kennebunk-

Rudenį viena Paryžiaus lei
dykla pasirašė sutartį su Mi
lašiaus įpėdiniais ir ryžosi 
išleisti visus rašytojo kūri
nius, kurių bus apie dešimts 
tomų. Jų tarpe bus sudėti ir 
tie veikalai kurie liečia Lie
tuvą. Milašius buvo pirmasis’ 
Lietuvos atstovas Paryžiuje 
nuo 1920 iki 1925 m., mirė 
1939 kovo 2. Jau gyvas būda
mas buvo Įgijęs vieno di
džiausio šių laikų poeto ir 

\ rašytojo vardą. Dabar jis dar 
labiau garsėja, jo veikalai 
verčiami iŠ prancūzų į kitas 

\ svetimas kalbas. Gruodžio 
mėn. . Nancy radijas suvaidi
no jo “Miguel Manara” Ne- ; 
trukus bus kalbama apie jo

• Valteris Banaitis kalbė- • DalL Vytautas Kasiulis 
jo apie pabaltiečių muziką turėjo savo kūrinių parodą 
per Bręmcno radijo siųstuvą Stockholme, Švedijoje. Buvo 

-gruodžio 22, kai buvo baltų iistatyU 67 kūriniai ir viri 
tautų simfoninis koncertas.

A V ■
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Po 45 metų surado savo ttvą Iš VISUR
SUNKIAUSIA BUVO SUSIKALBĖTI U PĄ$gĄĘTį PER 

PIRMĄJĮ DIDĮJĮ KARĄ • IR TĖVAS IR SONŲSGĄIrVQJP, 
KAD JŲ GYVŲ NĖRA o PROSENELIS KILfS B GRAIKUOS, 
SENELIS IR TĖVAS—Iš RUSUOS, SONUS — Iš LIETUVOS. 
SŪNUS IR TĖVAS SUSITIKO AMERIKOJE.

Darbininko spaustuvėje, nuo 
1953 metų dirbo Brunius Do* 
minauskas. Pradžioje rinko žur
nalus, knygas, o mirus Rokui 
didžiūnui, Darbininko rinkėjui, 
perėjo dirbti prie mūsų laikraš
čio linotipo. Rinko stropiai ir 
sąžiningai, įdėdamas daug truū- 
so. Praeitą vasarą, sušlubavus 
sveikatai, norėjo pasitraukti iš 
darbo, tačiau, neturint kuo pa
keisti, liko ir toliau dirbti.

Lapkričio ir gruodžio mėn. 
buvo pagrindinai pertvarkyta 
Darbininko rinkykla. Buvo nu
pirktos naujos mašinos, perei
ta prie naujo rinkimo būdo. 
Apie tai. parašysime vėliau. 
Prieš pat Kalėdų šventes drau
giškai atsisveikinome ir su Bro
niu Dominausku. Nuoširdžiai 
jam dėkojame už nelengvą dar-, 
bą, už rūpesti ir triūsą, leidžiant 
Darbininką.

Drauge bedirbant, teko išsi
kalbėti. Bronius Dominauskas 
turi labai įdomią istoriją —jis 
po keturiasdešimt* penkerię me
tę susirado savo tėvą, kurį 
laikė seniai mirusiu. Pagaliau 
ir įo tėvu praeitis verta dėme
sio.

Žmogaus keliai dažnai taip su
sipina , taip nuveda toli, kad 
sunku net atsekti protėvių na
mus. Ypač jie susipynė Broniaus 
Dominausko giminės istorijoje.

PROTĖVIAI GRAIKAI
Jo prosenelis buvo tikras grai

kas, graikų armijos karininkas, 
kilęs iš Lariso miesto, iš Tesali
jos provincijos. Tai buvo maž
daug prieš gerą šimtmetį, kai 
graikai kovojo dėl savo laisvės 
su turkais. Anie karai drebino 
Europą, net anglų poetas Bay- 
ronas vyko padėti graikams. Ta
čiau karas baigėsi graikų pralai
mėjimu. ir jų prosenoliui liko 
bėgti.

BR. DAMINAUSKAS

su šeima. Likusi viena, žmona 
grįžo į Kalvariją, kur praleido 
sunkius karo metus. Ten pakeitė 
ir savo pavardę, pasivadino Do- 
nimauskais.

. Tėvas po karo visur ieškojo 
šeimos, rašė laiškus į Rygą, Kal
variją, bet nesurado, nes tokios 
pavardės niekas nežinojo.

Tėvas buvo gavęs žinių, kad 
Kalvarija nuo karo labai nuken
tėjo, tad savo šeimą laikė žuvu
sią. Ir pati šeima, iš niekur ne
gaudama žinių, laikė tėvą miru
siu. Kažkas pasakojo, kad jis gy
venęs Worcestery ir ten miręs.

Po pirmojo pasaulinio karo 
buvo nemaža vargo. Motina mi
rė 1922 m. Bronius augo, vertė
si ir šiuo ir tuo, lankė mokyk
las, buvo įstojęs net į Kauno 
meno mokyklą, bęt dėl lėšų 
stokos pasitraukė. 1928 metais 
vedė ir su žmona Marija susi
laukė dukters Emilijos.

Vokietijoje jis vertėsi dau
giausia piešimu ir dažymu, ku
rį laiką dirbo vieno Thueringi- 
jos teatro dekoracijų skyriuje. 
Rinkėjo amato išmoko tik atvy-

Jis vadinosi tada Domiųesko- ' kęs Amerikon.
nini. (Graikų pavardžių galūnės piRM0S Ž|NIOS Ap|E TĖVA 
yra visai panašios į lietuvių, akis: tėvą
pav., Vailokaitis yra grynai grai- Praeitą vasarą, 1957, iš kaz- 
kišką pavardė, Voldemaras, Lu- kur gavęs savo tetos, tėvo se- 

, kas — taip pat. Ar neturėjo ir sers adresą, jis .parašė laišką.
šis nmsenolis ^alHnės-------is? Teta buvo ištekėjusi už latvio

ir gyveno kažkur Vilniaus kraš
te. Ji jau buvo mirusi, atsiliepė 
vaikai ir šie pranešė, kad Ameri
koje tebėra gyvas jo tėvąs. Tiks
laus adreso nežinojo, nurodė 
dvi vietas.

Tuoj Bronius Dominauskas 
parašė laiškus nurodytais adre
sais; vienas pataikė, ir tėvas at
siliepė.
TĖVAS-NEPAŽĮSTA SAVO

< SŪNAUS
Tėvas galvojo, kąd gali būti 

koks nors šantažas. Atvykęs iš 
Illinois valstybės, į New Yorką, 
pasiėmė stiprų vyriškį, kuris, 
reikalui esant, turėjo jį apginti 
nuo bet kokio smurto. Tada atė
jo | savo sūnaus butą. Žinoma, ■ 
jo nepažino, svarbiausia, neno
rėjo tikėti.

Bronius Dominauskas parodė 
šeimos nuotraukas, kaip atrodė 
pats tėvas, išėjęs iš kariuome
nės, kaip atrodė motina prieš 
vestuves. Tačiau nedaug pavei
kė tėvą—nuotraukas galėjęs’jis 
pasiimti. Atvedė Bronius ir sa
vo mamos gimines, kurias tėvas 
gerai pažino, būdamas Lietuvo
je. Šie pagaliau įtikino, kad tai

MR. JBR. DOMI NE S KO

Red.) "
Pasitraukė jis į Odesą, kur 

rusai priėmė į savo kariuome
nę. Iš ten persikėlė Į Petrapilį. 
Ten gimė ir Broniaus Domi- 
nausko senelis, buvęs kariuome
nės gydytojas, vedęs suomę. 
Kronštadte gimė ir Broniaus 
tėvas. Sekdamas gimihės tradi
ciją, pasidarė karininku ir savo 
pavardę sutrumpino į Domines- 
ko.

ATVYKSTA Į LIETUVĄ
t Tarnaujant kariuomenėje, tė

vą nukėlė į Suvalkus, o iš tęn 
į Kalvariją, Marijampolės ap
skrityje, kur susipažino su lietu 
vaite KalvaiČiūte ir ją vedė. 
1908 metais gimė ir Bronius Do- 
minauskas.

Tėvas greit pasitraukė iš ka
riuomenės ir tarnavo Daugpi
lio kalėjime, ten gi sėdėjo ne
maža politinių kalinių. Tėvas su
darė sąlygas jiems pabėgti iš 
kalėjimo, žinomą, ir pats turėjo ’ 
sprukti. Palikęs šeimą Rygoje,' 
iškeliavo į Ameriką, tikėdamas 
ją kada nors pasimti. Tai buvo 

. 1912 metai.
KARAS PERSKYRĖ JUOS
Kol Amerikoje įsikūrė, pra

sidėjo ir pirmasis, pasaulinis ka-

tikrai jo sūnus. Ir buvo didis 
džiaugsmas senam tėvui, kartu 
ir sūnui, po 45 mėty vėl susi- 

’ tikti.-'
Sunkiausia buvo susikalbėti. 

Tėvas nemoka lietuviškai, teko 
durstyti žodžius iš rusų, lenkų, 
ir anglų kalbos. Bet juk tėvas 
ir sūnus visada susikalbės. Ir 
jiems buvo gera susitikus. Tė
vas pasikvietė ir pas save.^Vie- 
nas jis gyvena Dės Plaines, m., 
prie pat Chicagos. Praeitą va
sarą, Bronius Dominauskas, pa
sinaudodamas atostogomis, bu
vo nuskridęs į Chicagą ir aplan
kė savo tėvą. P J.

TĖVAI, JŪS SKOLINGI
Skolingi? Ką ir kam? Ogi 

• Eglutę ąavo vaikams. Tie, 
kurie dar jos nemate užpre
numeravę. Sustokite, ir per

pagalvokite apie šią skolą.
Pirmojo šių metų numerio 

pirmame puslapyje Eglutė 
rašo:
— Eglutei sukako aštuoneri 
metai Aštuoneri metai, aš-

tūkstančiai penki šimtai še
šiasdešimt puslapių. Tai gra
žūs skaičiai! enciklopedija, 
paėmus kartu. Astuonios dai
lios knygos, surišus atskirai 
kiekvienų metų sąsiuvinius. 
Visai neabejotina, kad tie. 
kurie 
turi i 
vydi 
ravo

neprenumeravo ir ne
šios enciklopedijos, pa
tiems, kurie prenume- 
ii* turi.

Naujai pradedantieji 
ras, kuris, nutraukė visus ryšius skaityti vaikai turėtų Eglutę '

Marijos Apsireiškimo Liurde" jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro Bučio gražiai parašytą knygą

SVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE '
Knygoje aprašyti visi Marijos pasirodymai; jon prašymai bęi 

Liurde vykstantieji stebuklai.
Knyga* 510 pusi., graiiai jriftta. kainuoja tik 1 dol.

• Užsakymus siųMi:
' • 1 ' - : '

FRANCI9CAN FATHERS
KEJCVEBUNKPORT, MAINE

UTICOJE, MICH., lenkų Pewinskių šeima sulaukė jau 3 porų dvynukų. Tik du vaikai gimė po 
vieną. Vedę prieš aštuonerius metus

Šių metų
Šių metų vasario šešiolik

toji
Dviem atžvilgiais šių me

tų Vasario 16 minėjimai, ku
riuos netrukus ruoš lietuvių 
kolonijos, ^ra ypatingi. Vie
na, šiemet mes švęsime ne 
eilinę, o jubiliejinę — 40 me
tų — Lietuvos nepriklauso
mybės deklaravimo sukaktį, 
ir, antrą, ši sukaktis, sutap
dama su padidėjusiu tarptau
tiniu netikrumu bei įtempi
mu, kurį sukūrė sovietų tech
nikos laimėjimai ir jų gud
rūs diplomatiniai ėjimai, ver
čia mus dar labiau budėti, 
kad galingiausioji demokrati
nė šalis — Jungtinės Ame
rikos Valstybės — nesusvy
ruotų ligšioliniame savo nu
sistatyme Pabaltijo tautų at
žvilgių.

ši jubiliejinė sukaktis už
deda mums pareigą paminė
ti Vasario 16 iškilmingiau,
plačiau ir sumaniau, negu pagrobė Europoje. Jie įtiki-

Vasario Šešioliktoji

• Kun. Ip. Račys sunkiai ser
ga. Paguldytas Alezian Brothers 
ligoninėje. Oshkosh. Michigan.

• Gintarą išleido Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste. Tai populia
rus mėnesinis žurnalas, redaguo
ja Stasys Vancevičius. Į redakci
ją dar įeina Alfonsas žibąs ir 
Vladas Pupienis. Iliustruotas, 
nemaža teksto spaudinaina por
tugalų kalba.

• Nidos spaustuvė Londone 
skelbia vajų naujoms mašinoms 
įsigyti. Spaustuvėje yra spausdi
namas "Europos Lietuvis’’, ir 
Nidos klubo knygos. Pinigai tel
kiami loterijos ir parengimų bū
du.

• Londone, D. Britanijoje, y- 
ra lietuviška parapija, iki ‘ 
prieš pirmą 1 
metu pastatyta ir bažnyčia.

• Skulptorius Petras Rimša 
šiuo metu gyvena Lietuvoje. Jo 
regėjimas tiek susilpnėjo, kad 
vos bemato.

• Lietuvos vyčiai veikia ir U- 
rugvajuje. Dabar tame krašte 
vasara, ir vyčiai pirmą kartą su
organizavo ekskursiją.

• Motevidėo mieste. Urugva
juje, lietuviai pirmą kartą pasi
rodė televizijoje. Dainų padai
navo parapijos choras.vedamas 
Vyto Dorelio, tautinių šokių gru
pė pašoko keletą šokių, vadova
vo G. Stanevičienė. Dar buvo 
perduotas pluoštas žinių apie se- 
novės ir dabarties Lietuvą.

• Australijoje nori išleisti 
knygą apie dailininką M. K. 
Čiurlionį Būtų sudėtos jo kūri
nių reproducijos su tekstu lie
tuvių ir anglų kalbomis. Redak
toriumi pakviestas dail. V. Ra
tas.

e Jaunimo organizaciję atsto
vai Chicagoje sausio 10 Jaunimo 
namuose turėjo savo pasitarimą. 
Sudarytas jubiliejinės akcijos 
jaunimo komitetas iš vienuoli
kos organizacijų. Komiteto pa
skirtis yra tinkamai iškelti Lie
tuvos laisvės bylos reikalą tarp-

parapija. įkurta dar 
pasaulinį karų. Tuo

nėja pasaulį, kad tarptauti
nė įtampa atslūgs, jei Ameri- 

• ka atsisąkys tradicinės savo 
laisvės politikos ir sankcijo- 
nuos smurto kebu sudarytą 
esamąją padėtį.
, Nors šiandien Vakarų pa

saulis jau, rodos, gerai pa
žįsta sovietus ir žino, kad vi
sos jų tarptautinės sutartys 
nevertos popieriaus, ant ku
rio jos būna surašytos, bet 
dar atsiranda įtakingų poli
tikų, norinčių derėtis su Ru
sijos imperalistais. Vieni jų 
bijo sovietų agresijos ir nau
jo pasaulinio karo, kiti sva
joja apie pelningą biznį su 
komunistų valdomais kraš
tais.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri jau aštuoniolikti metai 
dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą, žino šitokių defetisti- 
nių balsų pavojingumą. Ji 
žino, kad kiekviena nauja 
nuolaida Maskvai reikštų 
Lietuvos pavergimo- prailgini
mą.

Šie metai, kuriais šven
čiame Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo jubiliejų, 
gali ' pareikalauti iš mūssų 
daugiau pastangų Lietuvos 
laisvinimo darbe, negu pra
eityje. Mes turime būti pasi
ruošę imtis plačios ir daug 
lėšų kainuojančios akcijos, 
kad Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių teisės į laisvę 
būtų apsaugotos._____ ____

Tad pasistenkime, kad šie- 
.metiniuose Vasario minėji
muose būtų sukelta bent dvi
gubai tiek aukų, kiek praė* 
jusiais metais; Vasario proga 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
tepaaukoja kiekvienas pat
riotas lietuvis dviejų arba 
nors vienos dienos uždarbį.

Tegul Lietuvos nepriklau- 
Po 10 dol. aukojo: Liet. R.K. somybės sukaktis praeina vi- 

Susivienijimo 65 kp.. kun. Jo- suotino lietuvių sujudimo 
wr»lrlo TTi T.bstiivnc luicm ir nas Kinta, J. Kontautas ir Alf.

Zičkus.
Po 5 dol.: Slepokovai, J. Ku- 

likaitis, W .Malin. J. Sprainaitis. 
A. Sprainaitis. St. Adomaitis. 
St. Augulis. Talat-Kelpša, A. Ru
gys. A. Masionis. Mikniai, P. 
Laugaudas. J. Aušiūra. J. Yiirk- 
šaitis, A. Rubaževičius. V. Lau- 
galis , O. Stankaitienė. Baltu
čiai. Kondratavičiai. kun. V. 
Demikis. A. Bražinskas. A. Ait- 
mairas. St. Jaskevičius.

Po 4 dol. :G Yasulaitis.
Po 3 dol.: A. Aidukas. A. Ge

lažius. Tamašauskas. D. GeceviA 
čius. J. Urbonavičius. Kiti auko
jo po mažiau .

Aukas rinko\o Stankaitienė. 
Genė SprainaitienČsSt. Miknius, 
VI. Stanaitis. Pr. 'Vilimas. E. 
Kondratavičienė ir Jonas Bie
liūnas. . *

Alto atsišaukimas

kitais metais. Tad reikia, kad 
visos kolonijos sukrustų ir 
savo parengimus suruoštų 
tokius, į kuriuos atkreips dė
mesį ir spauda, ir radijas, ir 
plačioji Amerikos visuomenė.

Bet yra ir kita priežastis, 
verčianti atkreipti ypatingą 
dėmesį į šių metų Vasario 16 
minėjimus. Toji priežastis — 
tai defetistiniai ženklai, ku
rie paskutiniu metu ėmė 
reikštis. Vakarų pasauly ir 
kurių paplitimas galėtų di
džiai pakenkti Lietuvos ir vi
so Pabaltijo išlaisvinimo vil
tims. ! z

• Grasindami tolimo atstu
mo sviediniais ir siuntinėda
mi diplomatines notas, .sovie
tai stengiasi gauti Vakarų 
valstybių, ypač Amerikos,

Dachau klebonas buvo paskutinis
KUNIGAS ROTH VISŲ VARGSTANČIŲ TĖVAS

tautinėse institucijose, šven-
čiant Lietuvos 40 metų nepri
klausomybės sukaktį.

• Komp. Vlado Jakubėno or
kestro veikalas — suita "Miško 
šventė", buvo išpildyta De Paul

na jis mišias Laiko; moko, krikš
tija. tuokia, laidoja. Nuo 1949 jis 
343 pakrikštijo, 212 sutuokė. 
67 palaidojo. Jis iš lagerio nesi
traukiąs tol, iki bus surastos 
žmoniškos patalpos visiem pa- 

centradjos stovykla nacių Lai- begėliam. Kai jau nė vieno ne- 
kais perėjo apie 500,000 kali
nių. Iš jų ten žuvo 70,000.

Dachau stovykloje tarp pir
mųjų lietuvių buvo ir kun. V. 
Pikturna, kun. J. Parancevičius, 
L. Prapuolenis, kurie yra šian
dien Amerikoje. , 

Dabartiniu metu tuose lage
rio barakuosc’^-gyvena 2000 . vo
kiečių iš rytinių sričių. Su jais 
gyvena šv. Dvasios bažnyčios 
klebonas Tėvas Leo Roth, domi
ninkonas, kuris buvo atgabentas 
į Dachau koncentracijos stovyk-

Vokietijoje netoli Muencheno y- 
ra Dachau miestelis. Prie šven
tosios Dvasios bažn. yra Įrašas 
kad čia yra šventa, žemė, ’ nes 
ji yra pašventinta tūkstančių 
kankinių mirtimi. Dachau kon-

bus, Tėvas Roth sakosi, kad jo 
pareiga Dachau bus baigta.

universiteto simfonijos koncer
to programoje sausio 17. Tas 
pats kūrinys buvo išpildytas 
1954 Grant Parko sinfonijos 
koncerte ir buvo Spaudos palan-

užsiprenumeruoti tučtuojaus. 
Tam, kad, metai po metų, 
?r jie susidarytų tokią encik
lopediją, tokių puikių kny
gų* b_______________

Eglutė naudinga netik vai- įas 1943, nes naciam nepatiko jo 
kams, kurie džiaugiasi jos pamokslai. Jis buvo ten vienas 
paveikslėliais, skaito ir dek- j 
lamuoja iš jos puslapių, bet perėjo per Dachau lagerius, 
ir jų tėvams, o taip pat — 
mokytojams, visuomenės ir 
kultūros darbininkams, kurie 
yra atsakingi už programą 
parengimą.

šešioliktoji Vasario, šv. 
Kazimieras, Motinos Diena, 
Kristaus Karaliaus švente. 
Kariuomenės šventė —* tai 
progos, kada kiekvienas ieš
ko Eglutės.

Prenumeratai adresas: Eg
lutė, lummaculate Concep- 
tion Convent, R. F. D. 2, Put-* 
nam, Conn. siųsti tik $ 4 
metams.

Eglutės Rėmėjas

PATERSON, NJ.
Balfo reikalams ' pravedąs 

rinkliavą Patersone surinkta 
341.75 dol.

Stambesnes aukas įteikė:
Liet. Piliečių klubas 50.00 
dol., Fabijonas Saranka 20.00

kiai įvertintas.
e Sol. Janina Liustikaitė sau

sio 19 koncertavo Chicagoje. Be 
to. jos koncertai rengiami Cle- . 
velande. Omahoje. Baltimoreje. 
Waterbury.

iš 3500 katalikų kunigu, kurie

suotino lietuvių sujudimo 
ženkle. Už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę!

L. šimutis, • Alto Preziden-
A. Olis, Viceprezidentas, 
P. Grigaitis, Sekretorius, 
Vaidvla. iždininkas

Vienas iš 1700 nunigu, kurie 
iš Dachau išėjo gyvi.

Kai atėjo amerikiečiai 1945. 
Tėvas Roth’buvo vienas iš 20 
kunigų, kurie tuo metu slaugė 
šiltine sergančius. Nuo tos šilti
nės uškrito 7000 kalinių, tarp jų 
ir 18. kunigų.

Roth stovėjo už tai. kad Da
chau lageriai nebūtų sunaikinti, 
kad jie butų laikomi kaip atmini
mas^ kaip senųjų krikščionių ka
takombos.

1948 Bavarijos vyriausybė 
tuose barakuose apgyvendino 
pabėgėlius. Su jais pasiliko Tė
vas Roth. Ten du dąrtii per die*.

tas, 
dr. 
M.

• Vokietijoje estai turi 20 
vargo mokyklų ir apie 200 mo
kinių. Latviai turi 27 vargo mo
kyklas su 330 mokinių.

• Skulptorius Vytautas 
Kašuba daro šv. Kazimiero 
statulą šv. Kryžiaus bažny
čias naujam altoriui Chica- 
gojez

• Gasparas Velička Los 
Angeles mieste surežisavo ir 
pastatė savo parašytą dviejų 
veiksmų satyrą "Lunatikai".

• Dail. Antanas Kairys, 
gyvenęs Brazilijoje, persike
lia Amerikon ir įsikurs Chi- 
cagojev

šventojo Kazimiero 500 metų sukakties jubiliejuje negalima apseiti be

Č\7I7NTT’AQ V A/7TMTPDAQ Gausiai iliustruota ir parašyta O V DL1 X no KTUrfllVUDIlAO * )>agal Vatikano dokumentus 
Kaina 8 dol. Teksto 222 p si. Vaizdu 35 psk
'Gaunama Darbininko administracijoje, ■ 910 VVilloughby Avė. BrookJyn -21. N. Y.

ALLEH W. DULUlS, Central 
intelllgence Agcney direktorių*, 
vaistyto** Mkreteriaua brolis, 
spaudai psreMM. kad grupė 
Kongreso narių neapimanti vi- 
MMttoNrt karinis psdjMlK '♦r tai 
atsiliepia atominiam ginklam.

■ -i ■- •' — 1. • • ■••-i > m >• s'-g

AUKŠTYN | 
ŠIRDIS

Kun. J. Pninskis J 
"Pavyzdžius iš šventųjų i 

ir kitų heroiškų asmenų gy- ! 
ten ano. žmonės ilgiau atsi- i 
mena; tie pavyzdžiai daro Z 
didelės ir geros Įtakos". A 

Tie pavyzdžiai yra sutelk* Z 
t i šiame leidiny je. Iš jų gali A 
sužinoti ar mes žinome. Z 

(neskaitei a 
vra meilė Z

mes 
| kur skubame? ar 
F laišką Tėvo? Kas 
I ii. draugiškumas" 
i Kaina: 2 dol“ 
I Gaunama Darbininko «d» 
į. minfotracijoja 910 WiHough* 
I by. Brooklyn 21, N. Y.

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

L /tvarka m s. moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams.
Maigytos ir ra veninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

<wbolesaie) kainomis.

1158 Rast Jersey Street. - Elizabeth. N. J.
PRIE CITY SAVINOS BANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO 
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę '

■ Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius \ 

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

Pasiuskit jiem vilnones ■ atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitas* ui atlaikas yru mažesnis. negu už pasietas sukneles

VitaiSn-e n -siž -is:* iž ritiniu ir atlaike.* paįiom prieinamiautuotu lcaiii.Mii 
viliam nii^ete jttme si;Uo3 stambios krautuvas

C RFCKFhKTFIN Inr 118 i25-13t» ORCH ARD ST.,
DCvIUsIyJI Lll*f UK.f cor. Oelancey. NVC. GR 5-4525

s. R.-ck.-'nstein.-. krautuvių.' k:-lh»ma rusiškai. ■ l.-»nkiAk*« Ir ukraihb-tiAkai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASOIEN. IR SEKMADIENIAIS. IfcSKVfttJS 

SESTADIENIUS. NUO S RYTO IKI 6:30 VAKARO 
AtsineSklteĮsj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas -

r
r'

Tom šventėm praėjus ir ki
tom neatėjus, pas poną /Toki a- 
tėjo tik vienas sveikinimas.

— Ė. — numykė prisimenanti 
tik ponia Tokia iš Chicagos. Te
silsi ramybėje dėl savo kilnios 
širdies! Nei atsakinėsiu,, nei Bal
iui aukosiu. Tiks netiks, skaudu 
neskaudu, o imsiu ir atsakysiu 
E karto visiem nežinomiem vei
kėjam. kurie dėl kuklumo ir pa- 

v togumu užsikloja slapyvardžiais.
Pakuteno nykščiu pagurklį, Į 

sispyrė Į -batus, užsimetė ap
siaustą ir nuskubėjo Į svarbų su
sirinkimą.

— Aš jau čia! — riktelėjo dar 
duryse. — Prašykite atsisėsti 

. už prezidiumo. Jei ne, imsiu kal
bą sakyti.

Dainę šventės komiteto pranešimas
JAV ir Kanados^os Lietuvių 

D£nų šventės Komitetas, susior
ganizavęs suruošti Lietuvių Dai
nų šventę, atlikęs didįjį ir reikš
mingą darbą, nenumatė, kad jo 
uždaviniai, darbai bei Įsiparei
gojimai užsitęs tolokai ir po Dai
nų Šventės. Dęl to Komitetas 
negalėjo likviduotis ir, noroms- 
nenoroms, privalėjo tęsti sačo 
Įsipareigojimus tol, kol visi jo 
darbai bus užbaigti.

Liet Bendruomenės Vyr. Val
dybos, Chicagps L. B. Apygardos 
ir šokių Festivalio Komitetu. Be
liko tik trys neišmokėtos su
mos: Jaunimo Dainorėlio leidi
mui, muzikiniam konkursui, ir 
sekančiai Dainų šventei.

Dainorėlio paruošimu ir išlei
dimu rūpinasi Komiteto naiys 
J. Kreivėnas. Jis užtikrino, kad 
Dainorėlis pasirodys per mėneri- 

_ i kitą. Jam talkininkauja komisija
Be didžiosios moralinės atsa- susidedanti iš kun. B. Markaičio, 

komybės lietuvių visuomenei, 
Komitetas Įsigijo ir didelį lega
lioj Įsipareigojimą JAV, Illinois 
ir Chicagos valdžių įstaigoms ry
šium su atleidimu . nuo taksų ' 
mokesčių. To atleidimo dėka su
sidarė didesnė šventės pelno da
lis.

Malonu pranešti visuomenei, 
jog Komiteto darbai pamažu 
slenka prie pabaigos. Todėl no
rime painformuoti, kas jau nu
veikta ir kas belieka veikti.

Kaip žinia, Dainų Šventės ko
mitetas, gavęs iš Lietuvių Ben
druomenės- Chicagos Apygardos 
paramą pradžios darbų vykdy
mui repertuarą ir $500 salės 
nuomai), po Dainų Šventės, ben
drame su Apygardos Valdyba 
posėdyje, 1956 m. gruodžio 8 d., 
paskirtė pelną sekančiai:

Liet. Bendr. Chicagos Apygar
dai atmokėta...................$1,000

Kultūros Fondui, kultūri- 
niem, muzikiniems reikalams 

....... ,...$402.24 
Muzikos Žinioms, gaidų lei

dimui ........ .—$1,250.
Liet. Šokių Festivalio Komit- 

tetui ..................  .-......... $500.
Jaunimui Dainorėlio leidimui 

.$1,000. 
Muzikinio Konkurso premi

joms .......  $1,000.
Sekančiai Liet. Dainų Šven

tei .............. $2,500.
Iš paskirstytų sumų, jau at

mokėta ir pakvitavimai gauti E 
Muzikos Žinių. Kultūros Fondo, .

Sesers M. Bemardos, J. Ignato- 
nio ir A. Skridulio.

Muzikinis konkursas (svares
nių lietuviškų kompozicijų, k. t. ! 
kantatų, oratorijų, ir tp.), Ko- ; 
miteto pageidavimu — patrio
tine tema skirta Lietuvos Nepri
klausomybės 40 metams — bus 
neužilgo paskelbtas.

Sekančiai Dainų šventei pa
skirtoji suma ($2500) pasilieka 
Dainų Šventės Komiteto globoje, 
tol, kol bus aktualiai pradėta 
ruošti sekančioji Dainų šventė, 
šitas daroma dviem sumetimais: 
viena, kad patenkinti Įsipareigo
jimą valdžios Įstaigoms skirti 
pelną tik tiems tikslams, ku
riems Dainų šventė buvo ruošta, 
atseit, lietuviškos muzikos puo
selėjimo reikalams, ir antra, kad 
paskatinti II-os Liet. Dainų šven
tės ruošimą.

(E susidariusio banke esamos 
sąskaitos procento, prof K. V. 
Banaičiui D. šv. Komitetas pa- J 
skyrė $240 operos “Jūratė ir 
Kastytis” parėmimui.)

Mes, Komiteto nariai, veikė
me lietuvių tautos, lietuviškos 
muzikos labui, tikimės, kad mū
sų patyrimai ir mūsų bei visų 
lietuvių sudarytas “pasogas” žy
miai palengvins sekančios Dai
nų Šventės paruošimo darbą. 
Laukiame tos šventės ir linkime 
jos būsimiems rengėjams ge
riausių sėkmių.

JAV ir Kanados l-os Lietuviu 
Dainy Šventės Komitetas.

%

4

Centro Valdyba

t

DRAUGIJA, KURI ŽENGIA Į ŠVIESŲ RYTOJŲ
KEARNY, N. J.

TeleL GR 541160
4knygas?

darbštus ir

LITUANUS

Vyriu Radijo Programa

vadovybės. Ir reikia pripažin
ti,kad buvusioji valdyba, ku-

“Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centras šiemet tu
rės, vienų iš moderniškiausių

i

EDDIE CANTOR, kom'edininkas artistas, Hollywoode užpučia 20 
žvakučių. Pobūvis buvo surengtas paminėti 20 metų “March of 
D i mes”.

versitetas”
1:00 vai. — studijų dienų

Ed.' Stodolskis; tvarkdarys

žiai savo-veikloje pasireikšti. 
Viso to darbo pasekmė —

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei £

1957 metai draugijai buvo 
sėkmingi. -

Daug nuveikta tiek kultū- 
kitose srityse.

pim. Andr. Salvest; vice-

Gaunama DARBININKO . administracijoje
910 WiBoughby Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Holy Narrc Society” Įiūdijo, pat nemažai lėšų. Vadinasi, 
jog Dėtuvių vyrų gretos čia

sudėti aliumininiai antriniai , 2i N Y. 
langai, klube įrengtas oro

žygiuoja. '
» Draugija turi ir stiprų 

bowlininkų teamą, kuris gi- šioje apylinkėje salių su vi-

metus vadovavo J ; 
energingas pirm.

Petras Velevas, sugebėjo gra- įf

į na lietuvio vardą ir yra pa- sab patogumų įrengimais į- 
siekęs aukšto lygio. 1957 m. vairiems parengimams, bei 
šis teamas buvo įkopęs beveik kultūriniams suėjimams.

• J pirmaujančias rietas, to Visa tai atlikti rsūttyo M- 
I siekia jis- Ir šiemet. šų, kruopštaus darbo fr. geros

šio naskaita “Lietuvos imi- liaUSių šioJe kol°-. , ,
paS nijoje - tai Lietuvių Kata- Dra ija dosni iab. riai kelius metus vadovavo

likų Bendruomenės Centras. daį^£sIams.

Sekmadienį, vasario 2
10:00 vai. — šv. Mišios šv.

Antano bažnyčioje
1-1:00 vai. — bendri pusry-

~ Viena didžiausiu ir veik-12:00 vai. — dr. A. Damų- 4

STUDENTŲ DIENOS DETROITE

darė vietos antroje garbės prezi
diumo eilėje. Toliau diskutavo, 
ką reiktų pagerbti, ar suniekinti.

— Būtidai suniekinti! — spy
rėsi vienas. — Tai visada leng
viau išeina ir garsiau nuskamba. 

"Prasideda koliojimai, ubagystės, 
kad net malonu skaityti, kaip 
Naujienose apie LB arba Balfą.

Pona^ Toks tuo tarpu skaitė 
savo artimųjų sagas. Paskui iš 
užpakalio staiga suriko:

— Turiu?
— Ką turi? — klausė visi nu

stebę. x
—Idėją turiu. Idėja kaip ku

melį.
— Sakyk greičiau!
— Kantrybės! — ramino po

nas Toks. — Pirmiausia reikia 
rasti būdą, kaip prie idėjos pri
eiti.

— Tai siūlai rinkti gražuolę?
— Ne! — pilna burna šaipėsi 

ponas Toks. — Tai atgyvenusi 
idėja. Tokias idėjas kiti jau se
niai iščiulpė iki paskutinio lašo.

— Premiją duoti už nerašytas

— Irgi ne' — užprotestavo 
ponas Toks. — Dar aplenksime 
sovietus. Aš turiu geresnę idė
ja: siūlau statyti paminklą.

—Kam? — visi paklausė vie
nu balsu.
_ Nesmi egoistas ir nesiūlau 
statyti man nei kam kitam prasi- 
kišusiam.

— Aišku, visiem prasikušu- 
sjem jau pastatyta, — pritarė 
kaip vienas visi neprasikišusieji.

— Tokiem iš viso nereikėjų 
. statyti. — dėstė ponas Toks. — 
Jau pats prasikišųnas ši tą reiš
kia. Kam dar čia paminklo? Siū
lau paminklą sukurti nežino
mam slapyvardiniam veikėjui.

Idėja visiem patiko. Poną To
kį išrinko to reikalo vyriausiu 
prezidentu ir iždininku. 0 jis at- 

: sistojo ir tarė: '
— Dabar darban! Kam čia nie

kus taukšti. Eime*
Visas išvadino-į kiemą, kur 

buvo tik šviežiai ir minkštai p*»- 
snigtą. ir paliepė lipdyti senį be 
smegeni.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos JAV studijų dienos įvyks 
vasario 1-2 Detroite. Numa
toma tokia programa:

šeštadienį, vasario 1
' 11:00 vai. — registracija

12:00 vai. — K. Kebelio 
paskaita “Tautiškumo reikš
mė* mene”

2:00 vai. — bendri pietūs
4:00 vai___Alės Rūtos Na-

'kaitės paskaita “Lietuviškos 
poezijos vietą pasaulinėje li
teratūroje”

6:00 vai. — susipažinimo 
vakaras su studentiška pro
grama

kultūros pasireiškimo for
mos” šviesoje ir ruošiamos 
šios studijų dienos.

Tikimės, kad jose dalyvaus 
ir mūsų kolegos kanadiečiai. 
Tai būtų pirmas žingsnis 
Sąjungos gyvenime Į- glau
desnį bendradarbiavimą su 
Kanados lietuviais studen
tais.

Kviečiame mielus kolegas 
atsikvėpti po egzaminių įkar
ščio, pabuvoti su draugais, 
pagilinti lituanistines žinias 
ir dalyvauti studijų dienose. 
Tad iki pasimatimo Detroite.

Naujausia jono Aisčio poezijis knyga g

Kristaliniam Karste |
Kaina $2.00. 44 pusi. |

Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo Vaičeliūno

ŽYMIEJI KABO VADAI |
Kaina $3.00 215 pusi. |

L CIGM AN, INC.
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

ĮSI Orchard Street. New York 2, H. Y

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. 
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad

Sausio 13 ši draugija su
kvietė metinį susirinkimą 
aptarti nuveiktus darbus, iš
sirinkti. naują vadovybę ir 
nustatyti darbo gaires atei
čiai.

Kadangi Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centras ir

Visa programa vyks Wes- 
tem YMCA patalpose, 1B01 
Clark St., Detroit 9, Mich. 
Neturintieji nakvynių prašo
mi kreiptE į Detroito sky
riaus sekretorę Aldoną Ras
tenytę. 13711 Halley, Detroit 
23, Mich. Būtų gera, jei sky
rių valdybos praneštų Det
roito skyriui, kiek asmenų 
E jų vietovės numato daly
vauti studijų dienose.

Kai Sąjungos suvažiavime 
svarstome įvairius organiza
cinius reikalus, tai studijų 
dienas pašvenčiame daugiau 
mažiau akademinėms prob- rinėje, tiek kitose srityse. 
Ienoms nagrinėti, šių metų Kultūrinėje srityje suorgani- 
studijinės temos “Lietuviškos euota bendra draugijos ve- 

----------------:—■---------?---------- lykinė komunija su Ekilmin-

Ją nuolat klabena įvairios 
organizacijos, prašydamos 
aukų. Nėra to mėnesio, kad 
nėbūtų skiriama aukų labda
rybei. Ypač gražu buvo ste
bėti, kai draugija vargšams 
benamiams (Boystown of 
New Jersey) suruošė Kalėdų 

Lietuvių šv. Vardo Draugija švenčių proga pietus ir ap- 
Keamy, N. J., turi vieną va- J------ J ’ T'~-
dovybę, tai apie abi šias drau
gijas bendrai ir bus kalbama.

džiaugiasi draugijos nariai 
ir visa šios kolonijos lietuviš
koji visuomenė. Tikimasi ir 
naujoji valdyba eis savo 
pirmtakūnų keliais ir su di
deliu pasiryžimų dirbs savo 
draugijos, o tuo pačiu ir lie
tuvybės naudai.

1958 metų šios draugijos

dovanojo dovanėlėmis. Dau
giau per šimtą jaunuolių pa
sidžiaugė, pasivaEino, girdėjo 
gražių kalbų, pamokymu, 
šių jaunuolių vadovas kun.. valdybą sudaro: 
Robert Eg^n buvo labai dė
kingas draugijai už tokį gra- pirm. P. Bagdonas; sekreto- 
žų labdarybės darbą, parody- rius J. MelynE; iždininkas 
tą šių jaunuolių' atžvilgiu. Ed.' Stodolskis; f .

Nebuvo pamirštas ir Bal- A. Leonard; reikalų vedėjas 
fas. Ir jam paskirta auka J- VilkelE (Wilkie).
$ 100. Klubo vedėju yra J. Case

Nepamiršta ir lietuviškoji jr .finansų sekretorium Ch.- _____ X- X T. • Y_ • ANVpCAAlllAOVC* Al Alt VU V ,11110

• Skulptorius A Mončys, Pusryčiais’ kūne kaip spaud2u Draugiją lanko brop- Alicks. 
K J ■ tradiciją, kasmet Įgauna sa- ............. “ '

votEkos prasmės, nes juose “Drau^?“
be narių dalyvauja daug 
miesto valdžios pareigūnų ir 
šiaip garbingų svečiit. O čia 
yra proros kr i ir garsinti 
Lietuvos v. ydp 'i parodyti įrengimųTįrenįta kiūto

C ?’MStUirą 17 Vlenm‘ antrame aukšte puiki laukia talkos _ surask jam
salė mažiesniem parengimam, UŽ1 dol nauja skaitrioją 

Daug kas st<’xjosi šios pastatai E viršaus nudažyti, 9^ Vrilloaghby Ava., Brook- 
draugijoš p-Intymu šv. 
Vardo draugijų pernykščia
me parade Newarkė, N. J, Di- šaldymas (Aircondition), pa- 
džiulis būrys vyrų, apie 60 talpos išdažytas viduje, pa- 

į narių, buvo specialiau juo- keisti visi surūdiję vamzdžiai 
| dais kostiumais, su aukšto- variniais ir padaryta daug 

— mis kepurėmb drausmigai kitų smulkesnių darbų. O 
_ pirmose linijose pro tribūnas dabar vykdomi dideli didžio- 

į pražygiavo nešdami vėliavą, Ž

gyvenąs Prancūzijoje, pa
kviestas dalyvauti tarptauti
nėje Briuselio parodoje, ku
ri įvyks gegužės mėn. Ry
šium su paroda, skulptorius 
gavo didelius užsakymus.

klyniškis /‘Darbininkas" ir Teisių, patarėjais: Ch. Pau- 
~ ~ ~ • lis ir Fr. GelinitE.

tu± balansas Sėkmės naujajai valdybai!
1957 taip pat pakilo. J M

Padaryta daug naujų pa
tobulinimų bei technininių

TruKlinJ* M *lh»Hn* WM»A. IM» kytoryrlea

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO į :»> IKI 2:00 VAL 
<•» tvinte radijo programoje skelbtis. krelpkhAs adresu

KNIGIITS OF IJTrfUANlA UIDA
braddock, pa INCOME TAX

sutvarkomos namuose
Nemokėk daugiau mokesčių, 

sios salės oro šaldymo įren- negu reikalauja.• ’ • • I -------- — . ———. - - uvgu penu vjr iiican ivinaiauja.

Whr "cnts—meniškos fotografijos Į “<*«•»»
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIĘIŲ PROGŲ'

< vestuvių, krikštynų, gimtadienių, jvainų pobūvių ir pati, i 
' NUOTRAUKŲ; norite atnaujinu seną tutugranią 

lum* geromis sąlygomis padarys

jums daug 'dolerių.
O tai bus daugaiu, nei mūsų 

nepaprastai žemos kainos.
Mokėsi vėliau.
Uggett 4-4817

(4.iki 10 vai. vakaro) 
Palaikyk šį skelbimą savo

pasiteiravimui.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
SPORTAS BANGA TELEVISION

7 vai. vak

RVergreen 8-9794

MICHIGAN FARM SURIS

LDS CENTRO VALDYBA

Lietuvių Amerikos PiliečitĮ Klabąs

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

the eaaay contest by offering 
ytrar own local prisės or 
■rranging for local oiiuier* 
to speak at your Preso

Itavisijo* Kamtajū 
r* • * — » ■ « -

Teklė Mittchel
Benediktas Jakutis

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

MEMO TO
ORGANIZATIONS:
YouU want to purrtase the 
Catholic Press Month Kit, 
too, to aid in ptanning Prese 
Month programa stod activ- 
itaes — and to ase m valus- 
bto reference materia! the 
whols year through. You

Nuoširdžiai dėkoja.
T. T. Pranciškonai 

Darbininko Leidėjos

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

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

Darbo .valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki

FORMOZOJE, kurių valdo gen. 
Ciankaišekas, Įvedamos maši
nos ryžių plantacijoje. Dėl to 
buvo kilęs streikas. Ciaf mato
me kinieti, kuris noriimikytis 
pasenusių ūkininkavimo' prie
monių." '

— Overlook St. Kast Cleve- 
land 12, Ohio (Telef. LI — 
1-4612)

Registracijos lapai kartu 
su smulkesnėmis informaci
jomis bus išsiuntinėti'visiems 
sporto klubams. Klubams ne
priklausą sportininkai visais 
žaidynių reikalais kreipiasi 
tiesiai j Faską arba į savo 
sporto apygardą.

žaidynių nuostatus galima 
gauti Faske už 24 cent. paš
to ženklų (tinka ir Kanados 
ženklai). - Faskas

in the Catholic Press by Catholic Press—newspapers, 
takmg part m the national magazinas, pamphlets and 
easay contest sponsored by books.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IRIŲ ŠEIMOS

Registruojamas! užpildant 
atatinkamus registracijos la
pus, kurie kartu su starto 
mokesčiu iki kovo 29 turi 
būti pasiųsti Fasko adresu: 
A. Bielskus 12700 Speedway

^Žaidynes rengia Faskas, 
talkininkaujant Clevelando L 
SK žaibui, balandžio 12-13 
Clevelande. Programoje:

krepšinis — vyrams, mote
rims, jauniams ir jaunu
čiams,

tinklinis — vyrams, mote
rims ir. mergaitėms,

stalo tenisas —v vyrams ir 
moterims: komandinės ir vi
sos individualinės varžybos; 
jauniams ir. mergaitėms tik 
individualinės vienetų varžy
bos; 5

šachmatai — programą 
ruošia šachmatų komitetas.

Moterų krepšinis bus žai
džiamas vyrų taisyklėmis (5 
žaidėjos aikštėje) .. _

Jaunių krepšinio ir mer
gaičių tinklinio gimimo da
tos riba yra 1939 sausio 1; 
jaunių ir mergaičių stalo 
teniso — 1940 sausio 1, jau
nučių krepšinio — 1942 sau
sio 1.

žaidynėse gali dalyvauti 
tik per atatinkamas sporto 
apygardas Faske registruoti 
sporto vienetai bei sportinin
kai, neprasižengę sportinės 
drausmės nuostatams ir pa
gal Fasko nustatytą tvarką 
kvalifikavęsi iš apygardinių 
pirmenybių.

Dalyvių skaičius paskirose 
šakose: vyrų krepšiniui ir vy
rų bei moterų komandiniam 
stalo tenisui — po 8 koman
das; jaunių ir moterų krep
šiniui bei vyrų ir moterų 
tinkliniui — po 6 komandas; 
jaunučių krepšiniui ir mer
gaičių tinkliniui — po 4 ko
mandas. Individualinėse sta
lo teniso varžybose dalyvių 
skaičius neapribojamas.

Faskas nustato’ dalyvių 
kontingentą kiekvienai spor
to apygardai paskirose šako
se pagal apygardinių 'daly
vių gausumą bei jų sportinį

W arta pat pavadi K. VaitaMf

You'll want to get your 
■chooTscopy of the Program 
Kit ųuickly. Write today to 
the Catholic Press Associa- 
tion, 6 East 39th Street, New 
York 16, New York. Send 
SI to hėlp cover printing’ 
and administrative costa.

iš Petkeliškių k., Veiverių 
v., Marijampolės ap., ir vai
kai Aleksandras, Juozas, Jur
gis, Olga, Prakseda

Plato, Tony, gyvenęs Ray- 
mond, Wash.

Račiūnienė — Petruševi- 
čiūtė, Elzbieta, d. Martyno, 
iš Petkeliškių k. Veiverių v., 
Marijampolės ap., ir vaikai 
Aleksandras, Juozas, Jurgis 
Olga, Prakseda

Ramonas, Petras, sūnus 
Mykolo, iš Medenių k., Ute
nos vai.

Raudonis, Petras, sūnus 
Felikso, iš Telšių ap.

Raupelis, Aleksas
Ručinskienė — Dautartai

tė, Martiną, d. Antano
Šiaulienė — Vaidotaitė, 

Ona
Vaidotaitė

Ona
Vasiliauskas, Jonas, iš Ba- 

raučiznos k., Deltuvos vaL, 
Ukmergės ap.

Venskraidis, du broliai — 
inžinierius ir daktaras

Vutcen — Malcevičiūtė, Jo- 
sephine, vyras Joseph, gyve
no Kenosha, Wis.

žebrys, .Kazimieras, sūn. 
Povilo, gyveno Argentinoje 

. Žutautienė — Malcevičiū
tė, Aleksandra, vyras Žutau
tas, Kazimieras, gyveno Ke
nosha, Wis.

PRITYRU 
YORKE

Your school can win high 
honors and national recognition

J. Pivarunas, Mattapan, J. Kazu- ! 
lis, Stoughton, Mrs. D. Kačėnas, : 
W. Lynn, Ą. Bunumaš, Orange, ! 
Mrs. K Navadzelskis, Hanever, : 
Mrs. M. Jurkštas, Bridgewater, 
Mrs. R. Levickienė, Methuen, 
Mrs. D. Sabonis, Shrewsbury, 
D. Jonikas, Brighton, J. Vilki- 
šius, Norwood.

Waterbury, Conn., Mrs. M. 
Stankevičienė, Mrs. V, Valen- 
čis, Mrs. M. Bekerienė, M. Bra
zauskas, Mrs. Arminas, Mrs. J. 
Vaičaitis, K- Dapkus, St. Alu- 
bauskas, J. Smolskis, Mrs. A. 
Padaigis, R. Kalinauskas, M. Au- 
gustauskas, Mrs. D. Steponaitis,

Watertown, Conn., St Satkū- 
nas, Mrs. M. Stokna.

Mišrūs Conn., Mrs. St Breiva, 
A. Stanišauskas, Bridgeport, 
Mrs. B. Mačėnas, Ign. Simonai
tis, A. Mockus, Hartford, J. Ka- 
šinskas, Ansonia, K, J. Roman, 
New Haven, J. Rulis, New Bri
tam, J. Kaszeta, N. Haveri, Mrs.
J. Buikus, Glastonbury, P. Lau
kaitis, Torrington, Mrs. A. Ka- 
čergius, Woodbury, Mrs. E. Pe- 
trošas, Bristo!.

Mišrūs New Jersey — K. 
Atulis, Mrs. B. Ashmont, JJn- 
den, Kūn. C. žvirblis, Miss. 
R. Barauskaitė, Jersey City, 
Mrs. J. Norwais, Farmingde- 

- le, J. Stukas, Hillside, Mrs.
M. Gurskis, Bayonne, M. Lo- 
pšaitis, Burlington, V. Bo- 
rey, Newark, J. Kasley, Nut- 
ley, K. Marcinka, Jersey Ci
ty, N. J., K. Kubaitis, Roselle.

Po|0.50
Mišrios Valstijos, J. šeštokas.

K. Kepalas, Brooklyn, L. Martu- 
šis, Providence, R. L, M. J. Gren- 
da, Lawrence, Mass., Mrs. M. 
Paplauskas, Keamy, N. J., J. Ba- 
joriūnas, Hamilton, Ont., Cana- 
da, J. Sharkis, E. Davidonis, To
ronto, Ont., Canada, B. Paplaus
kas, P. Janulis, Phila., Pa.

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Baltranas, Tadas, iš De
beikių parap.

Butėnas, Titas, sūn. Juozo
Danielius, Antanas, sūnus

Jono
Dautartaitė, Ona, duktė

Antano ir jos seserys Bučins- 
kienė, Martiną ir Kuprevi- 
čienė, Skolastika

Eidrigevičienė — Daniely- 
tė, Stasė, ž Kėdainių ap.

Gabrėnas, Povilas, sūnus
Lauryno

Gutauskas, Bronius ir Juo
zas, sūnus Juozo, iš Mocko- 
nių k., Metelių parap., Aly
taus ap.

Jedzevičienė, Elzbieta, duk
tė Antano

Kestys, Jonas, sūn. Jono, iš
Mažeikių ap.

Kireilis, Raimondas, sūnus 
Petro

Krikštanavičius, Dominin
kas, sūnus Antano, ir žmona 
Radavičiūtė

Kuprevičienė — Dautartai
tė, Školastika, d. Antano

Lapinski, Mike, gyveno
Raymond, JTash.

LeonaiUenė —; Milaševi- 
čiūtė, Irena, duktė Adalber
to, sūnūs Adalbertas, dukte
rys Irena ir Juzefą /

Malčevičius, Konstantinas, 
gyveno Kenocha, Wis.

.Mikneviėius, Juozas, sūn.
Joto, iš Marijampolės ap.

Milaševidūtė — Leonaitie- Ieškomieji arba apie juos 
nė, Irena, d. Adalberto, jos žinantieji. maloniai prašomi 
vaikai Adalbertas, Irena ir. atsiliepti: < 
Juzefą

Fetruševičiūtė

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose pat»'< 
prieinama kaina 

Tel. Clla|*el 6-1377

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas 

Kun. Prr A. Virmauskas 
50 Flaherty Way 

So. Boston 27, Mass.
Pirmininlcas

I Lietuviški maisto gaminiai 

ū. Naujai išpuošta šokių salė,

eta.)
• A Pamphlet which de- 
■crflbes how to sėt up and 
operate a literatare rack in 
your choreli and a btaeprinš 
et a make-itsraurself wood- 
eo rack
• A Project sheet with 
ideas for holdmg programa 
during Press Month

• And the colorful new 
Press Month Poster featur- 
ing this year*s themę: “Get 
The Whole Troth ... Read 
Your Catholic Press.**

■
 Po $1.00

Pittsburgh, Pa^ A. Krapas, J. 
Gribas, P. Viltrakis, Mrs. A. E. 

- Gražulis, Mrs. E. Leonavičius, E.

> Važgis.

Phila^ Pa, J? Vaitkus, Mrs. C. 
Linkevičienė, Mrs. O. Balčiūnas.

Mišrūs Penna., A. Žaliaduonis, 
‘ Homestead, Mrs. A. Vaicekaus

kas, Minersville, Mrs. R. Paz- 
nanskas, Plymouth, Mrs. M. Kel- 

• minsky, Morgan, A. Drižnius, 
Scranton, Mrs. M. Jesaitis, Mi
nersville, F. Oberartis, Wilkes- 
Barre.

So. Boston, Mass., A. Daunis, 
J. Uždarinis, Mrs. J. Kudaraus- 
kienė, Mrs. M. Marmakas, L 
Kretinas, P. Jarvis, A. Lengvi
nas, Mrs. C. Strow, Mrs. B. Dap- 

GERA GYVENTI ANGLIJOJE — pasakė susenęs Winstonas ŠyS, Mrs. 0. Ūselis, J. Einingis, 
Churchillis, kai žiemai išvažiuoji j šiltoji Prancūzijos pamarį- Miss Z. Martinnnytė

Brockton> Mass., Mrs. B. Zno- 
tin, J. Cijinėlis, A. Česnauskas, 
S. Vaitkus, P. Ramanauskas, 
Mrs. R. čirukięnė, K. Zinkevi
čius, A. Baronas, Mrs. M. Kil
kus.

Worce$ter, Mass., Mrs. M. Pa
jaujienėj. Grigas, V- židžiūnas, 
Mrs. £ Atkočius, VL Vaitkus.

Dordiester, Mass., K. Baraus
kas, Mrs. V. Ivanauskienė, A. 
Sinkevičius.

Norwood, Mass., Mrs. F. Za- 
ranka, A Kovai, Mrs. E. Stadal- 
nikienė, V. Kudirka.

Hudson, Mass., J. Petkus, K. 
Staniūnas, P. Stanis, A. Sedle- 
vičius. •

Somerville, Mass., A. Vinčū- 
nas, A. Ambrozaitis, J. Žukas.

Mišrūs Mass., Mrs. E. Tamo
šiūnienė, K. Paliulis, Athol, J. 
Gudelevičius, J. Kačkelis, North- 
ampton, Mrs. M. Zeringis, V. 
Minkelis, Westfield, Mrs. J. Ve
lička, J. Skeršys, Lawrence, V. 
Gobiu, N. Chelmsford, A. Mali
nauskas, Mrs. A. Jakutis, Brigh
ton, Mrs. A. Lukis, N. Wey- 
mouth, Mrs. M. Patrick, Taun- 
ton, M. Kazępuėkas, Gilbertville, 
Mrs. B. Mattos, So Peabody, Mrs.

• An Outline for sermons, 
speeches and papers driiv- 
ūed during Press Month

• A List of 35 new or re- 
cent books which Catholics 
ahould read
• A Directory which gives 
complete mailing addresees 
of all puHications . . . the 
only one of its kind because 
it dassifies magazines by 
type (juvenile, general in-

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl ■ EI RADIJAI.
•* FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

Cpadea 9 to 1S mdusive) 
to orite ao eaaay of not lesa 
toan S00 nor more than 750 
words on thia subject You

f rotu your high achooi and 
fmnad the vrinning iaay 
to the Catholic Presą Asao- 
cfetkm tat judging m the 
national contest. Well- 
knosrn Catholic editors w31 
net na judges to i»ck three 
natioanl yriaane, wbo wiH 
lacabe:
FIRSrr PRIZE: $200.00; 
SECOND PRIZE: $100.00; 
1'HIRD PRIZE: $50lO0l 
Čertificates wUI be pre-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St 
Norwood, Mass.
Vico Pirmininkai

Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerj V. E. MI
KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-MTf

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.
x~Fh*ansy Sekretorių* 

Nefi Meškūnas
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapodiy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybė* i^Stip*ndijy 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. L 
Bronė Mičiūnienė

TALARSKI 
.F UMEKAL HO M1L: .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
SSa Mapie Aveaue, Hartford. Conn

kos vakaruose, bekasant 
druskos klodus.

• Seniausi vargonai yra 
Gotlando saloje. Jie kilę iš 
7 amžiaus.

• Buffalo, N. Y. ligoninė 
vietoje baltų skalbinių ėmė 
vartoti spalvotus. Ne dėl to, 
kad ne taip greit susitepa, 
bet kad margesnės spalvos 
geriau veikia ligonių nuotai
ką ir akies neerzina.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM ŠORIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

by tite Cūtbolic Pimb Asso- 
datioir. The centest ends 
MarchlA.

Ibeie b no entry feei Racfa 
hbb sdiool in the country

• žinduolių: gyvulių tarpe 
šalčiausią kraują turi vilkas, 
šilčiausią lapė.

• Iš ryto Imogus vienu 
svaru lengvesnis nei vakare. 
Tai priklauso nuo to, kad 
per naktį esą daug vandens 
išgaruoja.

• Iki 16 metų amžiaus 
žmogaus nagai pasikeičia 18 
kartų.

• 1869 spalyje Vienos pro
fesorius Hermanu pasiūlė 
pašto laiškelius iki 20 žodžių. 
Tai buvo pradžia pašto atvi
rukam. 1871 Oldenburgo vie
nas leidėjas prie tokio pašto 
laiškelio prispaudė vaizdelį. 
Tai buvo pradžia pašto atvi
rukam su vaizdais.

• Naftą surado ir ėmė var
toti 18 amžiaus gale Ameri-

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai. '

2. Pobūviams, šokiams. resUB’ėms ar šiaip šventėm* 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi, gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

PETER LISAUSKAS
$9-15 53rd Avenue, Maspeth, N, Y.

VICTOR ABECONAS 
351 Part Street, New Britairų Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison .Street, Baltimore, BU. TeL I Migweeil 6-įttt 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Hyde Part, Mas*. TeL Hyde Part 3-39nį 

GEORGE GALONAS 
I4M Caniff, DetroiL Mieli.

STANLEY METRICK 
18*4 W. 47th SL, Chicago, HL x

JOHN SHUBNA 
541$ So. Albany, Chicago, HL

ALLAN STKWART 
131* N« Kroad St.. rhilarTe

SKAITYK VARPELį. įdomus, 
naudingas, iliustruotas, meno- 
sinis religinis žurnalas. 
tams tik $2.00. Rašyk:

Franciscan Fathers 
Kennobunkport, M*.

Catholic JneM which you 
can uae to guide rtufeut* in 
preparnv their ėmy*. Fk

PRINCIPAIS! TEACHERS!
r i t u n i i n u i n u oniinni



DARBININKAS

BOSTON. M8SS.

ELIZABETH, NEW JERSEY
NEW YORKAS

PADĖKA

darbe.

281 Bedfbrd Avė.

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

874 BROADWAY
Bostono oro skautų LITUANICOS II eskadrilės it Bostono skautų tėvų komiteto

Kreiptis

TINIS VAKARASTARPI VYT. BELECKAS savininkių

joscpli Andrusis Insurance
MKO ŠOKIAI

87-09 JAMAICA AVFL,

mams, et c
im madison n.

Ypatinga padėka priklauso vi
siems savo darbu bei auka pri- 
šidėjusiems prie šio vakaro ren
gimo bei sėkmingo pravedimo.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja
me visiems Į jį atsilankiusiems, 
nepaisant tikrai šalto oro.

pimas ir pavyzdys. Telaimina 
Tamstą Dievas ir toliau”.

ney Orders)

Wine & Liųuor Store

Parduoda 6 šeimų namą arba 
maino į vienos šeimos ar į mažą 
ūkį Savininkė — našlė: Kreiptis 
angliškai ar lenkiškai telef. EV- 
ergreen 5-8019 a

Pažadėtoji Žemė
Bostone bus vaidinama vasa

rio 2 Thomas Park salėje. Pra
džia 3 vai. Vaidina Hartfordo 
dramos meno mėgėjai; revizuo
ja Ip. Tvirbūtas.

' DaiL Romas Viesulas
dalyvauja Andover, MaSs., 

Abbot akademijos surengto
je meno parodoje, kuri atida
ryta sausio 13 ir tęsis iki va
sario 12.

Pradedant Kalėdų vigilija ir 
baigiant Trijų Karalių oktava, 
mūsų parapijoje buvo didelis su
bruzdimas. Mokyklą aplankė Ka
lėdų senukas, kuris apdovanojo 
ir kunigus ir vaikučius. Kun. V. 
Karalevičius parodė filmą apie 
Kalėdas. Klebonas pasveikino ir 
tarė keletą žodelių ,Tėv. dr. T. 
žiūraičiui. Vaikučiai pagiedojo 
kalėdines giesmes lietuvių-loty
nų ir anglų kalbomis. Pradedant 
Bernelių mišiomis ir baigant 
sekmadieniu prieš Tris Karalius, 
36 berniukų choras įspūdingai 
giedojo procesijoje ir kai ku
riuose mišių dalyse.

Kalėdinė rinkliava davė 5000

DabMnlco imtu tik
ką išėjus jos savininkuLbuvo 
atrasta fpilka skrybėlė su rūbi
nės nr. 110. Savininkę moloniai 

-prašome kreiptis į Darbininko 
adminitrŽdją telef. GL. 2-6916.

NAUJŲ LAIKŲ RITERIS. New 
Yorke, Times Square, kai drėbė 
šlapiu sniegu iki 7 inčy, mari
nas gelbsti merginą Lindą 
Mierzwinski, kuri tūpčiojo ne
žinodama, ką daryti. Jos skėtis 
jai nieko nepadėjo.

WINTER CARDEN TAVERN Ine

dar- 
stu-

BARASgVICITS ir SCN1JI 
FUNERAL H O M k

Bažnyčios kieme buvo įreng
ta prakartėlė^su natūralaus dy
džio statulomis. Jos nuotrauka 
buvo įsidėjęs vyskupijos savait
raštis. -

šv, šeimos šventėje nemaža 
šeimų ėjo prie komunijos ir tu
rėjo iškilmingus pusryčius, ku
rių metų kalbėjo kleb. kun M. 
Kemežis ir .svečias Msgr. W. 
Heimbuch, vietines vokiečių pa- klebonas, rašo: “Esi 'mums įkvė- 
rapijos klebonas.

Kunigai pradėjo kalėdojimą.

tybiniy taksy (Income Tax) užpildy 
ti, pirkiniui piniginių perlaidų (Mo-

234 W. Broadway.
South 'Boston. Mass

JOSEPH BARACEVlčIIfe
Laidotuvių Direktorius
TsL ANdr«w 8 2590

VAITKUS.
F U N E R A L HOME 

197 Wrbster Ave*ae 
PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuorojas 
Cambrklge, Mms.

". NOTARY PCBUC

Kituose vaidmenyse buvo: 
Eduard Marsh — Petras Si- 
manauskas, Gertrude Marsh
— Elena Mineikienė, pegi- 
nald Homby — Vytautas Ra- 
dikas, Benjamin Tretter —. 
Stasys Mineika, Sidney Sharp
— Bronė Jucėnienė, Jame 
Wickham — Jurgis Petkaitis, 
Dorothey Wickham Izabe
lė Simanauskienė, Agnės 
Pringle '■— Jadvyga Navasai- 
tė, Clement Wynne — Algi
mantas Giedraitis, James — 
Tarnas — Pranas Dupkiis.

Režisūros padėjėja — Bro
nė Jucėnienė,. muzikinės da
lies vedėjas — Jurgis Petkai
tis, dekoracijos — G. Liau
kos, F. Maslauskas, A. Na- 
vasaitis, apšvietimas — Va
lerijonus Minkus.

Po vaidinimo svečiams pa
dėkota, režisieriui įteikta gė
lių. Vėliau buvp šokiai, gro
jant Joe Thomas orkestrui, 
ir užkandžiai.

T. T. Pranciškonai 
Darbininko Leidėjai

daug teatrinio sumanumo, 
įgudimo, gracijos, skonio. 
Labai įdomiai apibrėžė cha
rakterius. Kiekvienas vis ki
toks, ir gana ryškus. Tai sun
ku padaryti su mėgėjais. Kur 
režisierius neįveikė turimos 
medžiagos, ten jis uždėjo 
lengvutį šaržą, ir taip cha
rakterį padarė įdomų. Reži
sūra išieškota, padaryta visa 
su turima medžiaga. Ypač 
spalvingas antrasis veiksmas, 
kur išgualas ūkininkų buities 
ritmas. Prie pastatymo pridė
kime dar tipingus kolonistų 
kostiumus, kuklias, bet sko
ningas dekoracijas, puikų 
apšvietimą ir nuotaikingą 
muzikinį foną. Visa tai pra
turtino spektakli, ryškino jo 
vedamąją mintį.

miesto dalyse; veikta ventiliacija 

TeL Vlrginia 7-4499

linuomojamfs suaugusiem 5 
kambarių butas su apšildymu. 
Tuščias bus nuo vasario 1 d. Tei
rautis: 92»Hale Avė., Brooklyn, 
New York. . .

Nauja moderaiftka koplyčia *er- 
menims dykat Aptarnauja Can>- 
bridge Ir Bostono kolonijas tu
miausiomis kainomis. Kainos to*, 
pačios ir 1 kitus miestus.
Brikais imridte: TeL TB 6-4U4

> balandžio 26, šeštadienį, 
rengia koncertą ir prašo tą 
dieną kitų organizacijų ne
planuoti viešų parengimų.

Studijų dienos,
kurias rengia Liet. Stud. 

Sąjunga Amerikos rytinio 
pakraščio studentams, bus 
vasario 1-2 d. d. Hartforde. 
Studentai jau dabar kviečia
mi ruoštis šioms studijų die
noms. Visus paruošimo 
bus atlieka Hartfordo 
dentų skyrius.

, Jonas Grinkevičius,
Bostono vyrų choro buvęs pir

mininkas, vasario 2 susituokia 
su*Nijole Adakevičiūte.

Lietuviška mokykla remiama
Sausio 12 d. vietos lituanis

tikos mokyklos tėvų komite
to suruoštas pokylis šios mo- 
kylos naudai praėjo su dide
liu pasisekiau. Meninę prog
rama išpildė poetai Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras, 
studentė Irena Nikolskytė 
ir mokinė Dačjnskaitč. Vai
šės paruošė Valerija Norvai
šienė, talkininkaujant M. 
Norvaišienei, Katauskienei, 
Starinskienei ir ' žičkienei.

dalį ir 100 dol. ^(Praėjusias me
tais jis irgi dalyvavo tos drau
gijos parodoje ir buvo gavęs 
John Taylor medalį ir 100 dol. 
premiją).

V.K. Jonynas paskutiniu lai-' 
ku buvo užsiėmęs vitražų dar
bais, tačiau parodoje išstatė vi
sai naują medžio raižinį—“Penk
toji Avė, New Yorke”. Jo re- 
producija įdėta į parodos kata
logą. Paroda atidaryta sausio 
16, tęsis iki vasario 2, vyksta 
National Academy GaUeries pa
talpose, 1083 5 Avė. New Yorke. 
Lankymo valandos nuo 1 iki 6 
v.v., ir semadieniais.

GRABORipS
B .LSAMUOTOJAS

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro par. 

bažnyčioje pamaldų sausio 10 d. 
palaidoto Marijona Jankūnienė 
75 m. amžiaus. Velionė gyveno 
380 W. 4th St Nuliūdime paliko 
vyrą. Palaidoto Naujos. Kalvari
jos kapinėse.

Vasario 16 minėjimas įvyksta 
dviem atvejais: tą pačią dieną 
11 vai. bus iškilmingos mišios 
su pamosklu; vasario 23, 4 v. p. 
p. Laivės salėje bus pats minėji
mas. Rengiamoje programoje 
pasižadėjo dalyvauti skautai, 
kalbėti sutiko rašytojas P. Jur
kus. Pakviestas kongreso atsto
vas. Komitetas daro žygių, kad 
miesto majoras .Vasario 16 pa
skelbtų Lietuvos diena. Progra
mos paruošimui išrinktas iš 5 
žmonių komitetas, kuris rūpina
si iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 40 metų su
kaktį.

Veikalas žymaus anglų 
draiųaturgo. Jis patraukia 
ne tiek dramine konstrukci-

Už vysk. K. Paltaroką 
gedulingos pamaldos 30 

dienų po mirties bus atlaiky
tos vasario 1 d. 10- vaL Ap? 
reiškimo parapijos bažnyčio
je, Brooklyne. Pamaldas or
ganizuoja Kunigų Vienybės 
New Yorko — New Jersey 
provincijos valdyba.

bos, akvarelės, grafikos, skulp
tūros kūrinius.

V.K. Jonynas gavo frafikos 
pirmąją premiją — garbės me-

Didelį vakarą
rengia L. B. New Yorko 

pirmoji apylinkė sausio 26 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Vakaras skiriamas jaunimo 
pasirodymui. Jis ir užpildys 
programą. Jaunimas to vaka
ro programai parengti yra 
sudaręs net atskirą komitetą. 
Po programos — šokiai, už
kandžiai. Šokiams groja R. 
Butrimo orkestras. Pradžia

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsainuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balta
(BIELIAUSKAS)

FUN EBAL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriui
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjai 

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

atvežė vienuolyno bibliotekai 
inž. Gruzdžio iš žmonių surink- 
ūkį. Savininkė—našlė: Kreiptis

William J. Drake 
Dragūnas

Gros METROPOL Kapela Veiks turtingas bufetas 
Pradžia 7:30 vaL vak.

Sunkiausi vaidmenys buvo 
Notos Marsh ir Franko Tay
lor. Vaidino Marija Plečkai- 
tytė ir Vladas Plečkaitis. Rei
kia džiaugtis jų pastangomis 
ir sugebėjimu nepailsti to- 

Nuoširdi mūsų padėka pri- kiuose vaidmenyse.
klauso Hartfordo Dramos Tea
tro Rateliui ir jo rež. Ipolitui 
Tvirbutui už malonų sutikimą 
atvežti mums “Pažadėtąją Že-

Praeitą šeštadienį įvykęs Dar
bininko rengtas vakaras turėjo 
ląbai didelį pasisekimą. Lietu
viška visuomenė nuoširdžiai at-

Lankėsi redakcijoje siliepė mūsų laukimui, už ką e- 
Sausio 18 iš Philadelphijos šame ‘didžiai dėkingi. Tai mus 

lankėsi prof. J. Purinas, prof. taip pat paguodžia nelengvame 
V.Mačiūnas ir inž. Gruzdys. Jie laikraščio leidimo bei išlaikymo

ja, kiek savo šiluma, cha
rakteriais. ir pozityviu spren
dimu. Vaizduoja anglų kolo
nistus Kanadoje, jų gyveni
mą, prisirišimą prie žemės. 
Sunkus tasai jų gyvenimas 
ir jie patys grubūs, bet tyros, 
geros. širdies, kuri viską lai
mi ir šviečia prieš išglebusią 
miesčioniškiją.

Vaidino mėgėjai, anksčiau 
nevaidinę. Juos parengė ir į 
sceną, išvedė režisierius. Ir 
reikėjo stebėtis ir džiaugtis 
jų pastangomis, pasiektais 
rezultatais.

Daugiausia darbo įdėjo 
Ipolitas Tvirbūtas, veikalą 
režisuodamas. Jis parodė

Sausio 18 šv. Juozapo par. 
salėje Brooklyne įvyko tradi- 
einis Darbininko vakarhs, su
traukęs labai daug publikos.

Ąiam vakarui Darbininkas 
pasikvietė Hartfordo Dramos 
Teatro Ratelį, kuriam vado
vauja režisierius Ipolitas 
Tvirbūtas. Jie suvaidino So- 
merset Maugham 4 veiksmų 

Dariaus —- Girėno paminklui pjgsę “Pažadėtoji žemė”.
stalyti komitetai gavo 100 

dol auką iš Stasio Girėno 
sesers — Angles Gilis. Pa
minklas jau suprojektuotas 
ir greit bus pradėtas statyti 
Lituanica aikštelėje Union 
Avė. Girėno sesuo žada at
vykti į paminklo atidarymo 
iškilmes. Statybos komitetui 
dar trūksta pinigų. Jis krei
piasi | visus Brooklyno ir apy
linkės lietuvius, prašydamas 
prisidėti nors maža auka. 
Aukas siųsti komiteto iždi
ninkui: Pi J. Montvila, 8566 
98 SL, VToodhaven 21, N.Y.

322 Union Avė. Broeklyn 11, N. Y 
TeLEV 7-2989

Baras Sale vestuvėms, 
pa rengimams susirinki

Stephen B rėdės J
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
. Brooklyn 8, N. N.

Tel. APjHegate 7-TO83

Laimėjimam dovanas auko
jo Ona Ivaškienė, Ketvirtis 
Co., J. Kapočius, LE. en
ciklopedijos leidėjas, J. Ar
lauskas, Paul’s Mens Store, 
Baltic Florists, Petchell’s i 
Shoe Store, V. Vakauzas, ! 
Walter’s Market, Jon’s Hard- 
ware, Strikaitis. inž. Mano- 
maitis. Uoliai talkininkavo J 
mokinių tėvai, dirbdami, au
kodami ir dalyvaudami. Gaū-. 
šiai dalyvavo ir susipratę i 
lietuviai, susirūpinę šios ! 
svarbios mokyklos išlaikymu, t

x Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg- I
■ tinių. konjakų, midų šventėms bei Į
@ kitoms progoms į

Antaaias Michelevičius
gyvenęs apie 10 metų Pa

ryžiuje, sausio 17 atskrido į 
New Yorką, kur jį pasitiko 
buvę Paryžiaus draugai lietu
viai. Jų lydimas, apsilankė 
Darbiiiinko redakcijoje. Sau
sio 19 jis išskrido į Chicagą, 
kur gyvena jo brolis. Būda
mas Paryžiuje, A. Michelevi
čius buvo buchalteris ameri
kiečių ligoninėje.

Brooklyno meno muziejuje 
kas sekmadienį vyksta pas

kaitos. Sausio 26 bus paskai
ta apie nuotykingus meno 
kolekcionierius, vasario 2 — 
svetimšalius dailininkus, va
sario 9 — įvadas į meną. Pa
skaitas skaito meno profeso
riai ir dailininkai.

MRS. CLAIRE RIBBE laiko 
fotografiją 16 metų savo duk
ters Louise, kuri Ūjusi j baž
nyčią dingo (Masapegua, Pa.).'

J. B. SHALINS ■
ŠALINSKAS ,

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. J 

(Urte Forest Parfcway Station> į

Wo0dhaven, N. Y.
Sutelktam garbingas laidotuves. 
Kopiyčloe nemokamai vtscee'

Parapijos surinktieji drabu
žiai buvo pristatyti Balfo cen
trui. Surinkta 1405 svarų. Dra
bužių paskirstymui vadovavo Pr. 
Kudulis, kuris nemažai padėjo 
energijos, surinkdamas iš namų. 
Pristatyti padėjo D. Kupstys ir 
neseniai iš Europos atvykęs V. 
Bruožis. Taip pat dėkojame ir 
lietuviškos kepyklos savinin
kams p. p. Kupinskams už sunk
vežimio paskolinimą.

Piniginis vajus taip pat pasi
baigė, bet dar nėra suvesta apy
skaita.

Bažnyčioje yra pieštas dail. 
Subačiaus Šiluvos Marijos pa
veikslas. Iš jo klebonas padarė 
mažą paveiksliuką su lietuviška 
Tr angliška maldele, paimta iš 
kun. Ylos maldaknygės. Tų pa
veiksliukų klebonas išplatino ke- 
lasdešimts tūkstančių. Viena iš 
Chicagos paėmė net 16.000. 'Kle
bonas gauna daug laiškų iš ku
nigų, vienuolynų, kad jiems siųs
tų ^idesnį skaičių paveiksliukų. 
Kun. Pr. Virmausk^s, Bostono

Lietuviai dailininkai New Yorko parodoj
New Yorke veikia rimta Au- 

dūbon Artiste draugija, kuri su
rengė 16 metinę parodą, išstoty- 
dama tapybos, akvarelės, paste
lės, temperos, grafikos ir skulp
tūros darbų. Paroda didelė, da
lyvauja daug įvairiausių dai
lininkų, jų tarpe ir keturi lietu
viai: Vytautas K. Jonynas, Po
vilas Puzinas, Romas Viesulas 
ir Kazimieras žoromskis, išsta- 
tydami po vieną paveikslą.

Atrenkant parodai darbus, 
grafikos jury komisijoje dalyva
vo ir V.K. Jonynas.

Parodos proga Audubon Dai
lininkų draugija kas metai ski
ria premijas už geriausius tapy- m

Perkant • parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, {vairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinių ir vals-

Bostono visuomenė vasario 
2 turės progą dar pamatyti 
“Pažadėtą žemę”, kurią su
vaidins Hartfordo dramos 
mėgėjai, vadovaujant Ipolito 
Tvirbuto. Spektaklį užprašė 
lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas. T.K.


