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Vengrijos darbininkus spaudžia badu

BALFO SEIMAS ĮVYKS DETROITE

KINIJOS ADVOKATAS ŠAUKIASI

iškelta Jungti

nis ir vyrų choras.

• Tito pasmerkė Sovietų 
Sąjungos žudynes Vengrijoje.

Nusipirko žmoną 
už du dolerius

vado- 
bolše-

Prezidento kanceliarija lap
kričio 19 paskelbė, kad Bal
tuosius Rūmus pasiekę kardi
noteJAindszenty laiškas, įduo
tas North American Newspa- 
per Alliance korespondentui 
Leslie Balogh-Bain, kuris su- 
spėjo dar iš Budapešto pabėg
ti- Mindszenty sveikina prezi
dentą perrinkimo proga, linki 
jam ir visiem amerikiečiam 
sėkmės ir Dievo paramos, dė
koja už prieglobsti Amerikos 
atstovybėje, kur jisai “išsigel
bėjo iš tikros mirties*’, ir pra
šo neužmiršti mažos garbingos 
vengrų tautos, kuri kenčia 
mirtiną priespaudą. Korespon
dentui žodžiu Mindszenty pa
reiškė, kad komunistai taip

Iš Lietuvos gauta žinių, kad 
vykdomi nauji trėmimai f Si
birą. Sakoma, daugiausia pa
liečia žydus. Radijo kalbose 
Gedvilą k Sniečkus piktai

lies- Telegramose dėkojama 
už ligšiolinę paramą bei globą, . 
prašoma ir toliau ginti Lietu
vos laisvės reikalus.

• Dag Hammarskjold, gene
ralinis JT sekretorius, skrai
dęs į Egiptą tartis su Nasse- 
riu, grižo j New Yopką be ap
čiuopiamų rezultatų. Derybos 
bus tęsiamos Jungtinėse Tau
tose, į kurias atvyko Egipto 
užs. reikalų ministeris Fawzi.

Balto seimas susirenka Det
roite lapkričio 23 ir 24. Po
sėdžiai bus Statlerio viešbuty
je, pamaldos — šv. Antano 
bažnyčioje.

Lapkričio 23, penktadieni, 
9val. ryto šv- Mišias aukos, 

vysk. Vincentas Brizgys, pa
mokslą pasakys prel. 
Balkūnas. Po pamaldų 
vai. Statlerio viešbutyje 
atidarymas ir Detroito 
majoro sveikinimas.

Lapkričio 24, šeštadienį, 7 
vai. vak. tame pat viešbutyje 
bus banketas. Meninę progra
mą atliks dainininkai — Vac- 
lava Žeimelytė ir Pranas Za-• Sueso kanalas tebėra už

blokuotas nuskandintų 47 lai
vų ir dviejų sugriautų tiltų. 
Jo išvalymas gali užtrukti dau
giau kaip pusę metų.

Vengrijoje darbininkai badu 
spaudžiami nutraukti genera
lini streiką, kuris trunka jau 
mėnesį. Valstiečiam yra už
ginta miestam pristatyti mais
tą, nes ūkininkai aprūpindavo 
streikininkus. Kelius ir tiltus

bus svarstoma, kaip pa- 
Sibirą nutremtiem lietu- 
Bus taip pat renkama 
Balfo centro valdyba.

Detroite rūpi
nasi komisija, kuriai pirminin
kauja Elzbieta Paurazienė. 
Nakvynės, banketo ir k. reika
lais prašoma jai rašyti (17403 
Quincy Avė. Detroit 2, Mich.) 
arba skambinti (UNiversity 
2-3298).

Vienos jaunas gydytojas dr- 
Karl. D., austras, savanoriškai 
išvyko į Saudi Arabiją, kur 
trūksta gydytojų. Dirbo Ku- 
wait mieste, prie Persijos įlan
kos. Ta vieta yra pati turtin
giausia pasaulyje žibalu, suda
ro autonominę Saudi Arabijos 
valstybę, valdomą emiro Ab- 
dullah AI Salem. Jam priklau
so mažesnių sričių kunigaikš
čiai — šeichai. Vienas iš tų 
šeichų Abdullah Hamid pasi
šaukė dr. Kari D. į savo ha
remą, Sirgo vyriausia šeicho 
žmorfa. Tačiau arabų papro
čiai neleidžia ištekėjusios 
moters nė daktarui apžiūrėti- 
Kas jai skaudėjo, nupasakojo 
ir parodė šeicho vergė Aiša, 
16 metų mergaitė. Iš pasako
jimo daktaras, suprato, kad 
Šeicho žmonai reikalinga sku
bi operacija. Šeichas turėjo 
gauti emiro Abdulah Al Sale- 
mo leidimą daktarui jo žmoną 
operuoti. Operacijai gerai pa
vykus, dr. Kari D. buvo išmo
kėtas stambus honoraras ir 
priedo dar duota vergė Aiša. 
Daktaras atsisakė priimti mer
gaitę kaip dovaną. Jis ją iš
pirko iš nelaisvės už du dole
rius. Mergaitė iŠ dėkingumo 
pramoko vokiečių kalbos, pri
ėmė katalikų tikėjimą ir ište
kėjo už dr. Kari D.

dar reikalauja atlyginti nuos
tolius ir Anglijos ministerį 
pirmininką Edeną patraukti į 
tarptautinį teismą kaipo karo 
nusikaltėli..

Lietuviai šia artimo meilės 
pareigą gali attikti per Balfą, 
kuris priklauso National Ca- 
thoiic Welfare Conference. Pa
siteiraukite savo vietos Balto 
skyriuose, kur avalynę ir dra
bužius sunešti.

nekvieskite mūsų”. Kada Va
karai susipras niekur rusų ne
kviesti ir niekur pas juos nei
ti? Laisvam ■ pasaulyje vis 
daugiau pasigirsta balsų, kad 
su Rusija reikėtų nutraukti 
visi ryšiai-

Latvijoje žmonės, puolėsi 
pirkti muilą, degtukus ir mai
stą. “Sovetskaja Latvija” pa
stebi, kad ir karo metu tų da
lykų negalį pritrūkti. Kam 
žmonės jaudinasi? Iš to susi
jaudinimo matyti, kad’ Pabal
tijo kraštuose žmonės tikisi 
karo.

laiku: 
galingą

★ pasiūlė šaukti 5 didžiųjų 
valstybių pasitarimą.

Notos pasiųstos JAV, Ang
lijai, Prancūzijai ir kom. Ki
nijai. Pirmoji Vakarų pasaulio 
reakcija į tuos Sovietų politi
nius ėjimus yra tokia: '----

1 Sovietai, galimas daiktas, 
yra pirmą kartą išbandę ato
minę bombą mesti iš lėktuvo, 
ką JAV anksčiau yra attiku
sios. Tuo norima parodyti, 
kad Sovietų Sąjunga nėra ato
minėse lenktynėse atsitikusi 
ir kad jos reikia bijoti.

2. Sovietai tik dabar prisi
minė prez. Eisenhowerio siū-

• Tarptautini policija tebe- 
gabenama prie Sueso kanalo, 
tačiau jos rolė dar neišaiškin
ta.-Egiptas reikalauja, kad ji 
veiktų tik Gazos srityje, kur 
žydai susikauja su egiptiečiais, 
o kanalas turi būti pačių 
egiptiečių žinioje. Nasseris

saikumu. Kai šen. F. Know- 
land spaudos atstovams pa
reiškė, kad jis yra nustebintas 
(shocked) Krišnos laikysenos, 
tai šis visumos susirinkime se
natoriui patarė užeiti “pasi
tikrinti pas psichiatrą”. Bet 
Jungtinių Tautų užkulisiuose 
jau anksčiau buvo prasitaria
ma, kad tam Indijos atstovui 
pačiam kaiko trūksta.

kam ir visa pompa, bet tuo 
pat metu savo tankus laikė 
sukoncentravę rytiniame Len-^ 
kijos pasienyje ir vakaruose 
(rytinėje Vokietijoje). Gomul- 
kos pirmas žodis Maskvoje 
buvo, kad jis nereikalaus pa
sitraukti rusų iš Lenkijos.. Ru
sija esanti garantija Lenkijos 
sienom vakaruose — Oderio 
Neissės linijai- Bendrai išleis
tame komunikate pasakyta, 
kad Lenkija palieka Sovietų 
bloke, pritaria Kremliaus už
sienio politikai, smerkia inva
ziją Egipte ir užgiria rusų į- 
vykdytas žudynes Vengrijoje. 
Komunikate Gomulka pasiro
do toks pats bolševikas kaip 
ir Chruščiovas. Tačiau skel
biama, kad Lenkija gaunanti 
daugiau laisvės, esanti “lygus 
partneris” Sovietam, rusų ka
riuomenės judėjimas Lenkijo
je būsiąs suvaržytas, Lenkija 
gausianti 125 mil. dolerių pa
skolą ir 1,400 milijonų tonų 
grūdų, panaikinamos senos 
skolos; tikriau sakant, nebus

Jungtinių Tautų visumos su
sirinkimas lapkričio 16 atme
tė Indijos siūlymą svarstyti 
komunistinės Kinijos priėmi
mą į narius. Siūlymą atmetė 
47 valstybės, už balsavo 27, 
susilaikė 17. Komunistinę Ki
niją palaikė iš Europos vals
tybių Suomija, Danija, Norve
gija ir Švedija; susilaikė Por
tugalija.

Komunistų gynėju Jungtinė
se Tautose yra Indijos atsto
vas V. Krišna Menon, žmogus, 
nepasižymįs diskusijose nuo-

Sovietai, įkliuvę į bėdą su 
Vengrija ir kitų satelitų ne
rimu, sau palengvinti, o ki
tiem pabaidyti griebėsi propa
gandos. Jie tuo pačiu
★ paskelbė išbandę 

atominį ginklą,
★ sutiko svarstyti 

karinių jėgų inspekciją,
★ pakartojo savo siūlymą 

sunaikinti vandenilio bombas 
ir uždrausti jas toliau gamin-

New Yorko, Mc Alpin vieš
butyje, lapkričio 16—17 įvyko 
metinis Alto Tarybos suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvavo 
visi Alto Tarybos nariai ir 
daug svečių: Vliko ir Liet. Lai
svės Komiteto atstovai, min- 
Ed. Turauskas iš Prancūzijos.

reikalauta neįvykdytų Mask
vai duoklių teikiant akmens 
anglį, druską, mašinas ir ja
vus. Lenkija tiek telaimėjo, 
kad jos priekyje atsistojo nebe 
Chruščiovo sudaryta komunis
tinė vyriausybė, kuriai dėl į- 
vykių Vengrijoje bolševikai 
turėjo nusileisti.

prof. S. Žymantas iš Anglijos, 
buvęs Latvijos min. Lietuvai 
Robert Liepinš, dabar gyvenąs 
Vokietijoje, ir kt.

Suvažiavimas praėjo pasku
tinių Vengrijos įvykių nuotai
koje. Ta proga atkreiptas dė
mesys, kad Alto Taryba visa
da ir visur rūpintųsi, kad to
kiais atvejais ir Lietuva nebū
tų užmiršta, kaip reiškianti 
pasipriešinimą bolševizmui.

Pranešimus iš Alto veiklos 
padarė Vykdomojo Komiteto 
nariai. Informacijos Centras, 
iždo globėjai. Buvo diskutuo
jama ateities veikimo gairės 
naujųjų įvykių ženkle, kad 
Lietuvos iaisvinimas nebūtų 
išskirtas iš kitų pavergtų kra- 
šlų laisvinimo ir kad

Lietuvos byla kartu su kito
mis Pabaltijo pavargtomis val
stybėmis būtų 
i ise Tautose.

Suvažiavimas 
darumą vengrų 
tarė Amerikos

Jonas
10:30 

seimo 
miesto

pareiškė soli- 
tautai ir nu- 

lietuvių visuo
menės vardu pasiųsti piniginę 
auką.
' Išsiųstos telegramos Ameri
kos prezidentui Eisenboweriui 
ir Valstybės sekretoriui Du-

saugo rusų tankai.
Raudonojo Kryžiaus maisto 

ir vaistų siuntas lydėjusieji į 
Budapeštą ir grįžę pasakoja, 
kad niekur nematė rūkstant 
fabrikų- Traukiniai mažai va
žinėja. Rusų tankų palaikoma 
Janos Kadaro vyriausybė yra 
žmonių boikotuojama.

Janos Kadar paskelbė per 
radiją, kad rusai tegalės tik 
tada išeiti, kai bus pradėtas 
darbas ir krašte atstatyta 
tvarka. Tačiau didelių Maga- 
van fabrikų direktorius, ru
sas, pareiškė, kad rusai išeis 
tik tada, “kai vėžys užrėplios 
į bažnyčios bokštą ir pradės 
varnu krankti”. Vienas darbi
ninkas atsakęs: "Varnai sule
kia ten, kur yra lavonų, o jie 
bus ne vienų vengrų, jei ru
sai patiks”.

• Vengrijos ir Rusijos pa
sieny žmonės sulaikė traukinį 
ir iš jo paleido 1000 jaunuo
lių, kurie buvo vežami į Sibi-

ranka, akompanuos Albertas 
Mateika.

Balfo seimo metu platų 
pranešimą padarys Balfo pir
mininkas kan- J.Končius, išbu
vęs Europoje pusantrų metų. 
Seime 
dėti į 
viam. 
nauja

Balfo seimu

tų grasinimai atomine bomba ir jų ^dtošiifeiūfymai" • 
Kada Vakarai susipras padaryti išvadas l£?Cirufi5ovo žo? 
džių: “Jei nr.es nepatinkame, tai nepriimkite mūsų kvieti
mų i(* mūsų nekvieskite?” •

Lenkų delegatam priėmimo 
metu Chruščiovas švaistėsi žo
džiais kaip tikras rusų muži
kas. Vakariečius jis išvadino 
bepročiais, idijotais, intrigan
tais, Vengrijos sukilimo kurs
tytojais. “Istorija yra mūsų 
pusėje, — kalbėjo Chruščio
vas, — mes jus palaidosime”. 
Vakaru diplomatai dvejais at
vejais apleido pobūvį. Chruš
čiovas išeinantiem pasakė: 
“Jei mes nepatinkame, tai 
nepriimkite mūsų kvietimų ir

puolė vakariečius, kurie “at
siuntė 62-000 nusikaltėlių į 
Vengriją, kur jie žudė žmo
nes ir padeginėjo namus”. Lie
tuvių patarlė sako: melu gali 
toli nueiti, bet negrįši.

lymą (1955) inspektuoti abie
jų kraštų apsiginklavimą. Ta
čiau Sovietai tą siūlymą ir da
bar paverčia nieku, kai sutin
ka tik tiek, kad inspekcija 
apimtų 500 mylių ruožą abi
pus geležinės sienos. Iš Sovie
tų pusės patektų satelitiniai 
kraštai, iš kur jie privalo pasi
traukti, o iš vakariečių — Vo
kietiją ir Prancūzija iš kur 
Sovietai nori, kad amerikie
čiai pasitrauktų ir jiem liktų 
Europoje laisvos rankos. Savo 
žemėje rusai nesutinka priim
ti jokios inspekcijos. Jei Ame
rika šio siūlymo nepriimtų, 
Sovietai aiškintų satelitam, 
kad Amerika kalta, kad rusai 
negali pasitraukti iš užimtų 
kraštų. z

3- Siūlymas sunaikinti van
denilio bombas yra sena So
vietų giesmė. Nėra jokios ga
rantijos, kad jie tą patį pada
rytų.

4. Penkių didžiųjų valsty
bių konferenciją pirmoji pa
siūlė Šveicarija, bet tas siūly
mas vakariečių atmestas. So
vietų noras atgaivinti Ženevos 
konferencijos kalbas apie ko
egzistenciją yra palaidotas 
Vengrijos žudynių. Chruščiovo 
mesti žodžiai, kad tik “bepro
tis tegali atmesti koegzistenci
ją”, laikoma nusigėrusio ir 
nesveiko proto žmogaus klie
dėjimu.

Latvių švente
Latviai New Yorke, Webste- 

rio salėje, lapkričio 17 buvo 
labai gausiai susirinkę pami
nėti Latvijos nepriklausomy
bės šventės- Sveikino estų, lie
tuvių, vengrų ir amerikiečių 
atstovai. Priimta rezoliucija, 
kurioje JAV vyriausybė pra
šoma siekti Latvijos ir kitų 
kraštų išlaisvinimo ir tą klau
simą kelti Jungtinėse Tautose.

Minėjime dabarties įvykių 
apžvalgą ir pavergtųjų išsilais
vinimo galimybes aptarė lat
vių ministeris Vokietijai Ro
bertas Liepinš. Iš lietuvių kal
bėję gen. konsulas Jonas Bud
rys, telegrama sveikino minis
teris Pov. žadeikis. Lietuvius 
dar atstovavo ministeris Vac. 
Sidzikauskas, J. Audėnas, pul
kininkas J. Šlepetys su žmona, 
dail. J- Puzinas, T. B. Rama
nauskas, O. F. M. ir kt. Me
ninę programą sudarė latvių 
liaudies dainos. Dainavo miš-

kankino jo kūną ir sielą, jog 
jisai vos nenumirė;' tiktada 
jie liovėsi. r /' -

Kardinolui Mindszenty laę^ 
kričio - 4 buvo paskambinta, 
kad tuojau atvyktų jparfe- 
mentą, kur posėdžiavo Įnarej 
Nagy vyriausybė. Parlamento į 
aikštę rado bolševikų • tankų^ 
jau supamą, o Nagy vyriausy
bę pakrikusią. Kardinolas 
įbėgo į artimiausius namus.; 
Tiktai gavęs Amerikos pastoj 
tinto sutikimą, būrelio vengrų 
buvo nulydėtas į atstovybės 
namus. Mindszenty mano, kad': 
telefonu skambino slaptoji po- 
licija, kuri norėjusi jį pražii- 
dytL T

Berniukas, kurį viršuje 
tome, aunasi ne naujais 
tais. Jie yra dėvėti, bet 
miai geresni už tą apavą, 
kį jis turėjo šaltą ar karštą, 
lietingą ar sausros dieną. Jis 
gyvena Europoje. Naują apa
vą gavo iš Amerikos, iš kata
likų kasmet surenkamų apavo 
ir drabužių siuntų. Tokias rin
kliavas Amerikos vyskupai 
daro kasmet, šiemet rinkliava 
paskelbta Padėkos dienos sa
vaitgalyje. Būk dėkingas Die
vui, kad pats turi kuo apsiau
ti ir apsivilkti, ir būk gailes- 
tmgas tiem, kuriem to neturi. 
Naujus ar kiek padėvėtus, bet 
tau jau nereikalingus drabu
žius ir avalynę^ gafi atnešti į 
bet kurią katalikų parapiją. Iš 
parapijų siuntos suplaukia į 
National Catholic Welfare Con
ference, o ji išsiunčia tiem, 
kam stinga rūbų ir batų. Dali
nama visiem, nepaisant, kas 
yra kokios tautos, rasės ar ti
kėjimo. Artimo meilė žmonių 
į grupes neskirsto.

Ateinantiems metams Vyk
domasis Komitetas paliktas tos 
pats,

tik pačioje Taryboje pada
ryti maži pakeitimai — vietoj 
mirusių tautininkų atstovo 
Colney ir SLA prezidento Ka
linausko deleguoti nauji na
riai, 

•en

Suvažiavimas nutarė kreip
tis į lietuvių visuomenę ir pra
šyti, kad dar labiau remtų Ai
to darbus. Pati Taryba žada 
dar labiau jungti lietuvius ko
voje dėl Lietuvos laisvės. ~

Suvažiavimo išvakarėse, lap
kričio 15, tame pačiame vieš
butyje

įvyko pasitarimas Alto, Vil
ko, Liet, Laisvės Komiteto kr 
Liet, ger.eralinio konsulo J. 
Budrio.

Pasitarime peržvelgta tarp
tautinė padėtis ir Lietuvos 
laisvinimo reikalai. Nutarta 
visomis jėgomis rūpintis, kad 
laisvasis pasaulis, kalbėdamas 
apie Vengrijos įvyktas, neuž
mirštų ir Lietuvos.

- t



NINONAS aplankė serganti Dulles

KREIPIMASIS J LAISVŲ TAUTŲ

tarptauti-

tos

Si'ŽEISTI anglai atvežti j Londoną.

ku niMžku šautuvu.

FMU

VYT. MAŽELIS

draugingumą rusų 
ir kartu visiems pa-

Buv. Lietuvos seimo narių 
atsišaukimas į laisvųjų tautų 
parlamentų atstovus, susirin
kusius tarpparlamentarinės 
unijos KLV kongresui Bang- 
koke.

DARBININKAS

Kubos, Airijos, įtaigos, Pa- Vengrijos laisvę gali daugiau-
_ _ . kistanoir Pepu rezoliucįjai, šiai paveikti Sovietus. ■

(Friends of the Cąptive kuria pakartotinai reikalauja- ’ laužo iškilmingas'taikos sutar-
Mes kre.pun.es į visus ge- jr susitarimus jstaUaat 

JT chartą, Atlanto chartą jr 
JT žmogaus teisių chartą. Mes 
todėl kreipiamės. į JT, kad jos 
reikalautų, kad Sovietai at
šauktų savo karinius dalinius 
iš, pavergtų kraštų ir tuose 
kraštuose būtų pravesti laisvi 
rinkimai tarptautinėje prie
žiūroje.

9. Mes pareiškiame savo ne
abejotiną 
žmonėms 
vergtiems Sovietų Sąjungoje- 
Mes žinome, kad kriminaliniai 
nusikaltimai Vengrijoje pada
ryti jų vardu, bet ne su jų 
pritarimu. Mes laukiame die
nos, kada jie susilauks ne tik 
asmeninės laisvės, bet ir tau
tinio. laisvo apsisprendimo. Iki

laisvės .gynimo ir jami laisvų rinkimų Vengrijo- 
Sovietų puolimų sustabdymo , jė, reikalaujama, kad tuos rin- 
žeikalu. Tas atsišaukimas iš- kimus prižiūrėtų JT atstovai, 
siųstas Amerikos vyriausybei, ir kuria prašomas JT genera- 

į jos nariams, Amerikos spau- * 4
dai, kongreso nariams ir orga
nizacijoms, kurios kovoja už 
pavergtų išlaisvinimą. Atsi- 
šaukime sakoma:

“Prelatas Jonas Bąlkūnas, 
vidurio rytų Europos kilmės 
amerikiečių konferencijos pir-

vius ir Sovietų armiją pasek
ti Vengrijos karius, kurie įsi
liejo į revoliucijonierių eiles, 
o taip pat pasekti šimtus So
vietų kareivių, kurie savo gin
klus atidavė žmonėms ir atsi
sakė būti komunistų įrankiais 
žudyti Vengrijos vyrus, mote
ris ir vaikus.

linis sekretorius, kad jis, kaip 
galima greičiau, praneštų apie 
tos rezoliucijos vykdymą.

2- Jei Sovietų Sąjunga atsi
sakytų vykdyti JT generalinės 
asemblėjos valią, mes kreipia
mės į Jungtines Tautas, kad 
jos pasmerktų Sovietų Rusiją 
už agresiją, kuria ji nusikalto vergtų žmonių kančias didžiu- 
JT chartai, Genocido konven-jf liame Sovietų kolonialinės un
cijai ir Vengrijos 1947 m. tai- ^perijos kalėjime. Tas kančių 
kos sutarčiai. Taip pat mes 
siūlome, kad būtų pritaikintos 
ekonominės sankcijos pagal 
JT chartos 41 ir 42 punktus, 
o taip pat, jei reikalinga, nu
trauktų diplomatinius santy
kius iki JT reikalavimai bus 
vykdyti.

3. JT neturi ’ pripažinti iš- 
kamšinės Kadaro vyriausybės, 
pastatytos Sovietų durtuvais, 
ji neturi būti laikoma teisėta 
Jungtinėse Tautose kalbėti 
Vengrijos vardu.

4. JAV privalo atsisakyti su
teikti diplomatinį pripažinimą 
iškamšinei Vengrijos vyriausy
bei ir turi įšaldyti visus Ven
grijos išteklius šiame krašte.

5. Atsižvelgiant į susidariu
sį pavojų Lenkijai ir bendrai 
Europai, kurį sukėlė nauja So
vietų agresija, ir, atsižvel
giant, į pasirodžiusį Sovietų

Mes tikime, kad jei tas kri- užsimojimą vartoti jėgą bruta- 
minalas bus praleistas tik pro-i; liškiausioje formoje, iriesątiki- 
testo žodžiais, jei .JAV nes h .. me, kad mūsų ginkluotų pajė- 
ims akcijos, kad apgyntų žmo- gų padidinimo klausimas tūri 
nių gyvybes, ir nedarys nieko, 
kad grąžintų laisvę Vengrijos 
žmonėms, tai žus viltis milijo
nuose pavergtų žmonių, o 
taip pat komunizmo pavojuje 
esančių, žus ir pasitikėjimas 
JAV. JAV yra priešingos jė
gos vąrtojimui, bet ir be ka
ro yra kitų priemonių, kurio
mis, reikia tikėtis, galima lai
mėti laisvę Vengrijai.

1. Praėjo 16 dienų, kai Rau
donoji armija pradėjo Vengri
jos žmonių žudymus, praėjo 
10 dienų, kai Jungtinių Tau- 

- tų asemblėja priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
Sovietai atšauktų savo dali
nius ir kad būtų pasiųsti JT 
stebėtojai. Tačiau dar iki šiol 
tie stebėtojai į Vengriją neiš-

American Friends of the Cap- 
tive Nations pirmininkas, 
šiandien abiejų organizacijų 
vardu paskelbė sekantį pareiš
kimą:

Sovietų agresija Vengrijoje 
dar vienu faktu papildė So-

- vietų valdžios teroro ir išdavi
mo istoriją, o tuo tarpu Veng
rijos žmonių didvyriškumas 
liks didžiausioje pagarboje 
žmonijos istorijoje. Ambasa

dų dorius Henry Čabot Lodge 
^. pareiškė, kad Raudonoji armi-
- ja, negalėdama su savo tan- 
/ kais šautuvais nugalėti Veng-

rijos žmonių, mėgina badu 
juos priversti pasiduoti vergi
jai; per visą savaitę maisto 
pristatymas į Budapeštą buvo 

' sulaikytas, o jei žmonės mėgi
no išeiti iš savo namų ir ieš
koti maisto, tai Raudonoji ar
mija juos šaudė gatvėse. Tai 
reikalauja iš laisvo pasaulio , 
didžiausios akcijos.

būti rimtai apsvarstytas.
6. Mes sveikiname preziden

to akciją duoti 5.000 vizų 
vengrų pabėgėliams- Tačiau 
tuo tik parodomas mūsų žmo
niškumas, tuo padedame tik 
tiems, kurie pabėgo, bet nie
ko nėra daroma, kad išgelbė
tų užimtą kraštą ar nubaustų 
agresorių.

7. Mes garbingai raginame 
prezidentą Eisenhowerį sku
biai sušaukti Kongreso specia-

rlę sesiją, kad tuo būdu galėtų 
apsvarstyti tinkamus žygius, 
kurie būtini .ir kuriuose mes 
esame įsipareigoję pagal JT 
chartą, kad būtų sustabdytas 
drąsių Vengrijos žmonių žu
dymas. Mes tikime, kad tik 
vieningas Amerikos žmonių

8. Mūsų susirūpinimas lie
čia ne vien tik Vengriją, bet 
Vengrija simbolizuoja visų pa

prislėgtas pavergtų tautų tylė
jimas plyšo Lenkijos Poznanė
je, jis nuskambėjo per Buda
pešto barikadas ir rado atgar-

Mes, žemiau pasirašę, pas
kutinio Lietuvos Respublikos 
demokratinio Seimo nariai, 
kreipiamės į jus, laisvųjų tau
tų laisvai rinktų parlamentų 
atstovus, susirinkusius Bang- 
koke.

Iki II-jo Pasaulinio karo 
mes irgi buvome tarptautinės 
parlamentarų šeimos nariai ir 
aktyviai propagavome ir rė- 
mėme tikros tautos atstovybės 
idėją ir jos vaidmenį valstybė
je

Pasinaudodama slaptais 
1939 m. rugpjūčio 23 ir rug
sėjo 28 d.d. Molotovo - Rib- 
bentropo susitarimais ir savo 
ginkluotąja jėga, Sovietų Są
junga 1940 m. birželio 15 d- 
įsibrovė į Lietuvos teritoriją, 
sunaikino jos nepriklausomybę 
bei laisvę ir atėmė lietuvių 
tautai galimybę laisvai ir de
mokratiškai rinkti savo parla-

okupacija bei jos prievartinė 
į Sovietų Sąjungą inkorporaci
ja ir ją sekusi sovietizacija 
yra vienas didžiausių Stalino 
ir jo bendrininkų padarytų ir 
iki šiol neatstatytų 
nių nusikaltimų.

Mes, tebesą gyvi 
me pasaulyje buv.

td. Sveikindami bet:• kokį 
komunistinės priespaudos su
švelninimą bet kuriame pa-

esame priešingi prieš bet ko*

paramą stabilizuoti komunis
tines valdžias, “titoistines” ar 
kitokias. Būklė, reikia pripa
žinti, pasidarė nepastovi. Ne
žiūrint kas įvyks Vengrijoje, 
Sovietų laikymasis( satelituose 
tampa jiems daugiau branges
nis ir nesaugus. Neraginant 
neparuoštų revoliucijų, mūsų 
interesai reikalauja drąsinti 
dinamišką pavergtųjų pasi
priešinimą komunistų pries
paudai, kad Sovietai, savo 
reikalų verčiami, pasitrauktų 
iš užimtų kraštų.

Kad galima būtų užtikrinti 
pastovumą ir taiką Rytų Eu
ropoje, ir, kad galima būtų

(Nukelta į 6 psl.)

PARLAMENTUS

mentines institucijas.
Nors jau daugiau kaip vie

nuolika metų praėjo nuo II-jo 
Pasaulinio karo veiksmų pa
baigos. Kremliaus komunisti
niai diktatoriai tebelaiko Lie
tuvą okupuotą ir tebeuzurpuo- 
ja lietuvių tautos suverenias 
teises.

Sovietų agresija prieš Lietu
vą ir kitas vidurio bei rytų 
Europos valstybes, Lietuvos

laisvaja- 
Lietuvos

Seimo ir Tarpparlamentinės 
Unijos nariai siunčiame
Unijos Kongresui savo broliš
kus sveikinimus ir nuoširdžius 
linkėjimus visokeriopos sėk
mės jo kilniems siekiams.,

Mes maloniai prašome Kon- 
gresą> ..u - —

1. pasmerkti Sovietų Sąjun
gos agresijos aktus prieš Lie
tuvą ir kitas dabar okupuotas 
Europos valstybes, taip pat 
pasmerkti Sovietų koloninę tų 
kraštų eksploataciją;

2. paneigti Maskvos Aukš
čiausiojo Sovieto, taip pat pa- . 
vergtųjų tautų vadinamųjų 
“liaudies parlamentų“ delega
tams teisę būti Tarpparlamen
tinės Unijos nariais ir daly-

vauti Unijos Kongrese Bang- 
koke, nes jų atstovaujamos in
stitucijos nėra atitinkamų tau
tų laisvai rinktos, o tėra ko
munistų diktatūros ir okupan
to Įrankiai;

3. primygtinai reikalauti, 
kad Sovietų pavergtai Lietu
vai ir kitoms Sovietų paverg
tosioms Europos valstybėms 
būtų grąžinta nepriklausomy
bė ir laisvė ir kad tarptauti
nėje priežiūroje įvykdytais 
laisvais ir nesuklastotais rin
kimais būtų atstatytos Sovietų 
pavergtųjų valstybių parla
mentinės institucijos.

Kįpras Biotinis
už Socialdemokratų 
frakciją 
Magdalena Galdikienė 
už Krikščionių demo
kratų frakciją

. Jonas Makauskis
už Valstiečių Liaudinin
kų frakciją
Rapolas Skipitis
už Lietuvos Ūkininkų 
partijos frakciją 
Petras Jočys 
už Lietuvos Darbo 
Federacijos frakciją

VENGRIJOJE vaikai vėl sūpaujami.

Ar žinai, kad

Pakeistos Amerikos Balso valandos
Amerikos Balsas neseniai 

pakeitė savo transliacijų lai
ką. Vietoj dviejų 15 minučių 
programos iš Washingtono 
kasdien dabar perduodama 
viena pusės valandos progra
ma. Ji leidžiama 11, 13, 16, 
19 ir 25 mtr. bangomis, girdi
ma New Yorko laiku 11:30 
ryto, Melburno laiku 2:30 v. 
ryto, Buenos Aires 1:30 v. 
p. p., Lietuvos laiku 7:30 v.v.

Pusės valandos programa 
kartojama tris kartus 31 ir 
49 metrų bangomis New Yor
ko laiku 4 v- p. p., Lietuvos 
laiku 6:45 ryto; 11, 13, 16 ir 
metro bangomis New Yorko 
laiku 10:45 v. v., Lietuvos 
laiku :45 ryto; 11, 13, 16 ir 
19 metrų bangomis — New 
Yorko laiku 7 v. ryto, Lietu
vos laiku 3 v. p. p.

Iš Europos duodama prog
rama 16, 19 ir 25 metrų ban
gomis New Yorko laiku 1 v. 
p.p., Lietuvos laiku 9 v. v-

Europos programa kartoja
ma 19, 25 ir 41 metrų bango
mis New Yorko laiku 4:45 p. 
p., Lietuvos laiku 0:45 naktį; 
Ncw Yorko laiku 11:15 v., 
Lietuvos laiku^ 7:15 ryto; ir 
19, 25 ir 31 metro bangomis 
New Yorko laiku 7:30 lyto, 
Lietuvos laiku 3:30 v. p. p.

Iš viso Amerikos Balsas su 
pakartojimais vietoje 12 kartų 
Lietuvoje dabar girdimas 8

kartus per dieną, tik progra
ma iš Washingtono ilgesnė.

Ryšium su Vengrijos Įvy
kiais Amerikos Balsas dirbo 
dieną ir naktį. Washingtono 
spauda aprašė plačiai šios dau
giakalbės Įstaigos darbą- Pami
nėtas ir lietuviškasis skyrius, 
kur korespondentas prieš auš
rą rado budintį Antaną Vai
čiulaitį.

TAI SKIRTA GREITIEM 
VAŽIUOTOJAM

Darbo dienos savaitgalyje 
Kinstone. N. Carolinoje, ei
linės radijo programos metu 
staiga klausytojai išgirsta gra
žiausias Kalėdų giesmes. Po 
giesmių radijo pranešėjas pa
aiškino: “Tas giesmes skyrė
me greitiem važiuotojam, ku
rie yra pasiryžę ateinančių 
Kalėdų nesulaukti. Norėjome 
jiem bent tiek pasitarnauti '.

dabar 
ir 

1958 m. 
bus tik 
mylias il- 
yra lygus

• -.

• Sueso kanalas turi 103 
mylias ilgio, Panamos — 50 
mylias. Seaway, kurį 
kasa Amerika ir Kanada 
kuris bus atidarytas 
(galutinai baigtas 
1962 m.) turės 744 
gio- Sueso kanalas
subjūra, Panamos kanalas lai
vus pakelia 85 pėdas aukščiau 
jūros, Seavvay kanalas pakels 
580 pėdų aukščiau jūros.

• Lapkričio 15 atidarytas 
tiesus New Yorko — Chicagos 
kelias, kuris turi 829 mylias 
ilgio. Tuo keliu automobiliai 
galės važiuoti 60—65 mylias 
per valandą greičiu.

DARBININKO
Kalėdiniam numeriui skalbi
mai jau priimami.

Kad jie patektu | geresnę

•te.
Gerieutie nevėlveti ir sly

sti jau dabar arba skambin-

M
Norite geros—meniškos fotografijos

PORTRETO, SKIMOS, VAIKU, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.i 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją7 
Jums geromis sąlygomis padarys

gyv. 422 MenabM Str., niRą< wvd, Breoklyn, N. V.
Skambinti tel. HYadnt 7*4677

kre.pun.es
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Matyt,

no-

Padė-

LIET. STUD. SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

DVARAS

au-

žalio slėnio vieškelius apstoję, 
Ant kalvų seni malūnai budi 
Ir dusliai dundėdami alsuoja 
Vakaro padangių ugnį.

ANT. BERNOTAS

vėjo malūnai

Ak! Daržų grožybės, 
jūs susavo žolelėms, 
Jūs, kvietkelės ^jąunos, 
jūs gi pavasario šlovė, ...
Akį kur dingo jus* 
puikums su savo kvape

liais. ,
Pranykus vasaros grožybėm 

ir užbaigus sunkiuosius dar
bus, “žemė Su -visais pašaliais 
įmurusi verkia, kad mūsų ra
tai jos išplauta * nugarą dras
ko” (K. Donelaitis). Ir jauti, 
tada, kad širdin veržiasi ru
dens gūdumas, ir žinai, kad 
su klykiančių gervių pulkais 
vėl nuskrido viena džiaugsimo, 
vilties ir svajonių vasara...

girdę skambalą, 
jau pietų metas, 
namo.

Pasibaigus pietų 
kai, vėl skamba

Padėkos dieną pajusta, k3gg 
“gruzda krosny kvepianti ptog 
ta” (K. Bradūnas). išgirsbgj 
kaip valandos, rožių firdįĮjg 
pasipuošę, atneša “naują 
vybę Rudenio grūdo” 
Brazdžionis), pamatysim 
mės juostą ant rugių” (H.Rįlį 
dauskas)- Vis tai bus gut^^ 
sios žemės vaizdai, išrašyti 
rudenio vėjų ir pagairių, ku
riuos džiugindavo pavasario' 
linksmybės, vasaros darbai, 
rudenio gėrybės ir žiemos rū
pesčiai.

to rudens vis nešima- biest, kaip greit “girių žalu- permier 
5a švystelėjo “įkvėpi- mas prigeso,-jau puikuojasi 

paukščiai” (K. Bradūnas), ir 
norisi su K. Donelaičiu klaus-

vingas stepių plėšikas. Jis 
žmonių krauju drėkina stepes, 
žmonių kaulais stato miestus 
ir kasa kanalus, steigia fabri
kus ir kuria kolchozus — ku-

Vengrijos kruvinos dienos 
visame nuogume atskleidė tą

NETRUKUS šio krašto gy
ventojai sės už stalų švęsti 
Padėkos dienos, triuškins rie
bius kalakutus ir prisimins sa
vo krašto praeities dienas. Su
sės už rudens gėrybių stalų 
ir lietuviai. Ir jie norės padė
koti Dievui už sveikatą darbe, 
už Jo laiminančią ranką šei- 

begy- 
ir lai-

Vakarų civilizacijos priemones 
savo tikslam. Jis pasidarė gin
kluotas, negailestingas ir ko-

Chicagoje lapkričio 23 ir 24 
d.d. įvyksta Lietuvių Studentų

Kristijonas Donelaitis, mi
ręs 1780 m-, savo “Metuose” 
rudenį giria dėl visokių gėry
bių, kurios leidžia žmonėms

civilizuotą despątą, Jos taip 
pat parodė, kad. ir civilizuotas 
vakarietis nėra toks, kokį 
mes įsivaizduojame. Krikščio
nybė jį veikė ir lenkė, kad 
būtų žmogus kultūringas — 
doras, veiklus, pajėgus kurti, 
drąsus tiesą ginti, paslaugus 
artimui padėti. Toks turėtų 
būti vakarietis. Kitoks jis pa
sirodė Vengrijos įvykių aki
vaizdoje: šankius, bet bailus; 
užjaučiąs, bet nepajudąs; gai
lestingas bėgliam, bet nepa
slankus padėti kovojantiem.

Toks vakarietis pasirodė ne
be pirmą kartą. Neveiklų ir 
nejautrų vakarietį matėme, 
kai bolševikai pirmą kartą pa-, 
judėjo ir užgrobė Baltijos val
stybes. Nuolaidų jį pamatėme, 
kai su bolševikais dalinosi pa
skutiniojo karo vaisiais- Bolše
vikai buvo pasotinti kitų 
tų vergija, žmoniškumui 
merkiant akis, kad rusai 
tų žmoniškesni likusiam 
karų pasauliui Vakarietis 
rėjo patogiai gyventi savo ci
vilizacijos laimėjimuose.

moję, namuose, svetur 
venant, kitur beplušant 
mės beieškant.

Lietuviai, įnešdami į 
kos dieną savos, lietuviškos 
širdies ir nuotaikų, prisimins 
ir savo kaimyną, pažįstamą, 
brolį. Lietuviai norės išgirsti 
ir suprasti rašytojo Kristijono 
Donelaičio “Rudens gerybė
se” paliktąjį klausimą — “ar 
tam Dievs savo gėrybes mums 
kasdien ir taip dosniai dova
noja, kad mes jas tikt vis, 
kaip kiaulės, ėsdami rytum?” 
Ir atsako patsai autorius, kad 
reikia žmogui rūpintis ne vien 
“pilvą kasdien protingai pa
linksmint”, bet parodyti ir ge
rą, dosnią lietuvišką širdį, ku
ri moka padėti kitam, varge 
atjausti ir paguosti.

Padėkos malda, dosni, lab
daringa ranka, šiltas, atjau
čiantis žodis artimui yra tte 
skaidrioji pelkių žiburėliai* 
kurie nušviečia takus didžiau
sioj rudens glūdumoj ir išve-

PRO RUDENIO vėtras ir| 
vėjus, pro Padėkos dienas ir./s| 
derliaus šventes pražygiuoja / 
atminimai, “kaip pakaruokliai 
kyla iš kapų” (J. Aistis), pas-; 
kum gi “krinta svajonės ir ty-|| 
lios, ir baltos kaip sniegas : 
lengvutės, kaip gėlės nekal-/| 
tos” (K. Binkis). Štai mažytis? 
pluoštelis rudenio atsiminimų. J

— Mama, koks metų laikas 
tau labiausiai patinka? — pa- 
klausiau kartą ją, jau artėjau-. -~ 
čią į rudenį.

— Ruduo, — trumpai pra-' 
tarė mama, ir pažvelgė pro 
langą į sodą, kur raudonavo § 
obuoliai.

Ir ilgai ilgai aš vis negalė- į, 
jau suprasti, kodėl mama ne- ?’ 
gyrė upeliais klegančio pava- j. 
sarto, nesidžiaugė šiltąja va- -: 
sara, nesiramino tylia žiema ~ 
— jai patiko ruduo, baltais - 
voratinkliais apdraikęs jos£ 
galvą, šiurkščiais randais iš- :| 
rašęs jos rankas, kurios šal- J 
tais rudenio orais grėbdavo ~ \ 
rugienas, rinkdavo laukuose 
varpas, raudavo linus, o tie- 
mos vakarais verpdavo plony- / 
tį siūlą, sakydama:

— Vaikai, kas žino, į kokį j 
kamuolėlį susiveja mūsų gy- j 
venimo siūlai...

dvaro 
Pietų, 
dviem 
kieme

Lapkričio 24 d. Lietuvių 
Auditorijoje, (3100 So. Hals- 
ted St.) 9 vai. ryto diskusijos 
paskaita, bendri pietus, 4 v. 
iškilmingas uždarymas, 7:30 .
v. v. koncertas - šokiai “Rain- , -J 
bow Gardens”. J?

nes jfe nesutvėrė nei dangaus, 
nei žemės” (Lietuva, 1955, 
66 psL).

Sįę žodžiai paliudija, kad 
Prūsijoje būta įvairių pago
niškos kilmės apeigų, atlieka
mų nuėmus derlių. Naujai gi 
priimtasis

krikščionių tikėjimas moko 
aukoti ir ydakoti vienam tikra
jam Dievui, kuris lamina lau
kiu, duoda žmonėms sveika
tos ir jėgų atlikti sunkius dar
bus ir leidžia džiaugtis savo 
darbo vaidais.

Senovės graikai rudenį, spa
lio mėnesį, švęsdavo taipgi 
savotišką derliaus šventę — 
vynuogių šventę- Graikai ti
kėjo, kad Dionisas yra nė tik 
vyno, bet ir visos augmenijos 
dievas, atnešus pavasari ir pa
laikąs visos gamtos vaisingu
mą ir našumą. Rudenį tam 
dievaičiui, ir būdavo dėkojama 
— deginamos aukos, vaišina
masi nauju vynu, linksmina
masi ir dainuojama.

Tokios padėkos šventės už
tinkamos veik visose tautose, 
žinoma, įpinant į jas savo 
krašto papročių, idėjų, ku
rias iškelia atskirų kraštų is
torija ir tautos charakteris.

Vakarietį skiriame ne tiktai 
pagal saulę. Vakarietis mums 
reiškia aukštesnės civilizaci
jos žmogų. Tai turėtų reikšti 
taip pat žmogų kultūringą. 
Deja, civilizacija nėra dar tas 
pats, kas ir kultūra. Civilizaci
ja tęra kultūros išdava, jos 
regimas vaisius, kuriuo gali 
naudotis ir nekultūringas 
žmogus. Jis gali gyventi gra
žiai sutvarkytam ir švariam 
mieste, turėti patogų butą su 
visais technikos įrengimais, 
važinėti automobiliu ar skrai
dyti lėktuvu, ir vis dėlto gali 
būti nekultūringas savo elg
sena ir savo dvasia. Jis gali 
gerai pasisavinti medžiaginės 
kultūros vaisius, bet jam pa
čiam gali stigti dvasinės kul
tūros. Kiek žmogaus dvasia 
yra tauri, veikli irkūrybinga, 
tiek tėra jisai kultūringas.

a* galvojau, mąsčiau, su- tinka pavaizduoti rudens gąm-\ pasidžiaugti ir pasistiprinti po 
k*** graižiau teveik pusę pieštu- tai h- ste- SUnkiųjų vąssrng darbų, “kai

sivargom, į baudžiąyą bėgom, 
kai lietus mums nugarą prau
sė, prakaito taip daug nuo 
veido mums lašėjo, kad per 
nosį teškančios vis ritosi sro
vės”. .. j

Sulaukus rudenio, nusikra
čius vargo naštų, “jau pasi
linksminkim bensyk ėesnyj 
susikvietę”. Ir po to Donelai
tis smulkiai aprašo, kaip ru
denį į didelį puodą skrenda 
žąsys, antys, vištos, paršiu
kai, nutukusios kiaulės —visi 
sočiai valgo ir švenčia rudens, 
derliaus šventę.

Derliaus Šventes švęsdavo 
senovės lietuviai įvairiomis 
apeigomis, aukomis, giesmė
mis. 1249 m. vasario 7 d. 
Christburge pasirašyta sutar
tis tarp Vokiečių ordino ir 
sukilusių Prūsų, kurioje rašo
ma, kad “naujieji krikščionys 
pasižada, nuėmus derlių, ne
aukoti stabui nė kitiems die
vams, kaip jie besivadintų,

Haliną 
žiūrėti 
Ra vėją 
ro mergos ir iš kaimo atėju
sios moterys, kurios čia atlie
ka savo dienas už karvių ga
nymą dvaro ganyklose arba 
už kokias kitas skolas. Mote
ris reikia prižiūrėti, kad dirb
tų. Kai nieko nėra, moterys 
krapštosi vietoje, plepa ir 
juokauja ir neatlieka darbo.

Panelė Halina juokauja su 
moterimis. Ji kartais pritūpta

tačiau į gaidas pažvelgia tik 
retkarčiais. Noktutną skambi
na dažnai ir moka jį visą be
veik atmintinai. Išskambinusi 
iki galo, vėl pradeda tą patį iš 
pradžios. Noktiurnas jai nie
kad nenusibosta.

Gėda man prisipažinti, kad 
esu vakarietis, — rašo vienas 
šveicaras Zuericho laikraščiui 
“Die , Tat” (lapkr. 10). — 
Man gėda, kad priklausau 
žmonėm bailiem ir neveikliem, 
kurie temoka gražiai kalbėti 
ir rezoliucijas rašyti. Mes 

rus ir nesavaldus, pasitelkęs tūkstančiais priimame rezoliu-

padirviu eina į vieškelį. Ji 
dar pasiskina ramunių, 
gančių dirvos pakraštyje.

Priėjusi vieškelį, kiek pa
stovi prie dvaro vyrų, arian
čių pūdymą. Jie aparinėja 
mėšlą. Lengvas rytų vėjelis 
traukia laukais ir jos pusėn 
neša išdžiūvusio mėšlo kvapą

— Gražių ramunėlių rado- 
kartais su tėvais atvyksta pas te, panele, — sako Juozas, 
juos į svečius. Jis linksmas it_-Išvaręs vagą, ir šypsosi. —Su 
moka papasakoti visokių isto- vainiku atrodote lyg tikra ko
riju- Bet jis yra jos tikras ralaitė. ,

ūkininko sūnus. Bet jis turi 
būti gražus, mokytas ir jai 
patikti. Ji nenori tokio,, kuris 
jai nepatiktų. Tokių jaunų ir 
gražių vaikinų apylinkėje yra, 
bet jie visi šalinasi jos. Ji gir
dėjo sakant, kad jai esą “ne 
visi namie”.

O ne, ji jaučiasi esanti vi
sai normali ir tvarkoje. Tie
sa, ji nėra graži. Ji ne tokia 
lėlytė, kaip panelė Janavičiū
tė. Pilti tai mato. Ji augšta, 
liesa ir kiek kumptelėjusi. 
Nosis siaura, ilga ir paknebu- 
si žemyn- Siauros ir suspaus
tos lūpos. Rusvos akys.

Bet mylėti ji mokėtų ir ga
lėtų. Tik nėra ko mylėti . . .

Ją vėl suspaudžia ilgesys ir, 
kadangi karalaitis vis neatjo-

Janavičiūtė, aštuoniolikos me
tų mergina, šviesiai rusvais 
plaukais ir rausvu veidu lė
lytė. Ji vis purkštauja ir sa
kosi esanti perjauna.

Arba kad atsirastų toks, 
kaip ponios Oertelienės sū
nus. Jis inžinierius, gyvena 
mieste ir turi gerą tarnybą. 
Kai parvažiuoja namo, jto

Saulė ką tik nusileido vaka
ruose už sodo, ir skaisčiai rau
donos žaros šviečia visame 
skliaute. Šiltas ir tvankus lie
pos mėnesio vakaras.

Senoji dvaro ponia sėdi ve
randoje ir klausosi- Durys pra
viros į salioną. Salione prie 
pianino sėdi panelė Halina ir 
skambina- Senas, tamsiai Ta

laičio. šaunaus karalaičio, bliz
gančia karūna, jojančio ant 
širmo žirgo.

Taip prasėdi ant akmens iš
tisas valandas, įsmeigusi akis| 
tolį, pešiodama baltus ramu
nių žiedlapius. Tačiau karalai
tis vis neatjoja, ir žirgo pasa
gos nedunda į vieškelio akme
nis ...

Nebūtinai karalaitis. Galė
tų būti ir koks dvaro ponai
tis. Bet, kad ir tų nėra-

Antai pas ponus Janavi
čius dažnai atvažiuoja jaunas 
daktaras. Jis ką tik baigė 
universitetą ir tuoj pradės 
verstis gydytojo praktika. Jis

Panelė Halina jau dvidešimt jaunas ir gražus, ir ji tokio
šešerių metų. Ji norėtų turėti norėtų. Jis labai patiktų. Bet
vaikiną, norėtų ištekėti, norė- jįj užimtai- jis sukasi prie 
tų mylėti ir būti mylima. Oi, panelės Janavičiūtės. Panelė ja, ji'pakyla nuo akmens'ir
kaip ji norėtų!... ~ ------ — — . .

Ji jaučiasi labai vieniša, vi
sų pamiršta ir apleista. Pava
sariais ją apsėda kažkoks kla
jojimo blūdas. Išeina į laukus, 
eina padirviais ir ežiomis, ei
na pievomis ir pati nežino, 
kur ji eina.

Ji prisiskina pluoštus baltai 
žydinčių ramunių, pešioja žied
lapius ir mėto juos aplink- 
Nusipina ramunių vainiką, už*

Pro atvirus saliono langus 
nokturno garsai sklinda sode, 
banguoja, lūžta lapųtankumy- 

das pianinas verkia minoriniais n«<»e sugrįžta atgal mirš- 
akordais. Halinai liūdna ir ii- tančiais atgarsiais.
gu. Ji norėtų kam nors išsaky- Išilgai sodą nutysta šviesūs, 
ti savo ilgesį* savo skausmą ir žvyru išpilti takeliai Kai eini, 
vienatvę, tačiau nėra žmogaus, takelio žvyras girgžda.
kuris jos skausmą ir troški- Anksčiau tokiais vakarais, 
mus suprastų. Ji jaučiasi lą-t panelė Halina skambinda- 
bai vieniša ir apleista, irjft vo Mvo jffidnas melodijas* so-
Sis pianinas supranta ją. Jis <ie vaikščiodavo jos brolis Ja-

nekas. Jam ramu vaikščioti ir 
klausytis sode skambančių ir 
trupančių muzikos garsų. Jis 
nueidavo šiauriniu sodo taku,

Ji skambina Šopeno noktur- pro prieblandoje baltai švie- liono gilumon. Lygiai taip, sideda ant galvos ir įsivaiz-
ną. Vakaro prieblandoje nok- siančius senus beržus, pro veš- kaip būdavo prieš keliolika duoja esanti karalaitė.
tarno garsai rtamba uSmrian- ižai sužėlusių eglaičių eiles- Ta- metų. Ji atsisėda pievos pakrašty- pusbrolis. — Buvau išėjimi pasivaikš- prie morkų ežios, išrauna sto
čiai ir gaivinančiai Ji turi da pasukdavo į pietus ir pro Halina tada buvo maža mer- je ant akmens ir žvelgia į to- žinoma, galėtų būti ir bajo* fioti, tokia grali dtoM*— no- -
pte pianino įdridegusi žvakę, išaflcerąjustos agrastų ir ser- gaitė* ir skambinti ji dar ne- lumas. Latdtia atjojančio kąra- raitis arba netgi paprastas drąsiai atsako ji, susigėsta ir

Lapkričio 23 registracija pra- 
sideda 8:30 v- šv. Kryžiaus 
parapijos salėje (46 ir Wood 
gatvių kampas), toliau paskai- 
ta, bendri pietus, CV praneši- ;. : 
mai, skyrių pranešimai, pas
kaita. Vakare susipažinimo va-

. . • C-'.karas toje pačioje saleje.

vieškeliu palengva nueina na
mo.

Nepriėjus namų, 
skambalas suskamba 
Tai virėja Teklė muša 
geležiniais virbalais į 
pakabintą metalinę plokštę. 
Muša lygiai ir ritmingai, lyg 
koks būgnininkas.

Skambalo garsai sklinda vi
suose laukuose, ir jį girdi net 
toliausiai dirbantieji vyrai. 
Netgi artimo kaimo vyrai, iš- 

žino, kad 
ir traukia

Pabaigusi nokturną, pane
lė Haliną skambina mazurką. 
Dabar nuotaika pasikeičia- Pa
sidaro gyva* smagu ir triukš
minga. Jai atrodo, kad bliz
gančiai išvaškuotomis saliono 
grindimis durų link gražia ri
kiuote eina šokėjų poros. Šo
kėjai meta kojas pirmyn ir at
gal ir lengvai pašoka pagal 
muzikos taktą. Priėję duris, 
jie pasuka atgal ir šokuoja sa
liono gilumon.

perbrau
tas pats 

skambalas. Bet dabar jau re
tais ir pavieniais smūgiais. 
Metas traukti į laukus.

Po pietų motina panelę 
išsiuntė į daržus pri- 
ravėjančias moteris- 

kumečių žmonos, dva-

cijų, demonstruojame, šūkau
jame. Bet ką tai padeda žudo- 
miem vengrų didvyriam? Jie 
miršta mūsų išduoti. Gėda 
dėl to Vakaram, gėda man ir 
jum. Kiekvienam vakariečiui 
ant sąžinės gula tos tautos ne
laimė”. Ir ne vien tik tos vie
nos tautos.

Ta kaltė gula dėlto, kad va
kariečiai yra daugiau civili
zuoti, negu kultūringi; dau
giau technikos judinami, negu 
patys pajuda. Dvasia, nepaju
da ryžtui.

jai atsakinėja verkiančiais 
akordais* ji supranta jo kalbą, 
ir taip jiedu kalbasi kartais 
net ištisomis valandomis

Komunistinė Rusija nuo pat 
revoliucijos pradžios galvo
trūkčiais vijosi ir tebesiveja 
kitų kraštų materialinę kul
tūrą, nes jos labiausiai Rusi
jai trūko ir tebetrūksta. Tam 
siekimui labai tiko materialis
tinė Markso pasaulėžiūra. 
Marksas buvo vakarietis, bet 
tas žmogus, kuriam terūpėjo 
medžiaga, ne dvasia. Rusijoje 
marksistinės idėjos sulipo su 
rytietišku despotizmu, žiauru
mu ir kerštingumu- Taip atsi
rado bolševikas, žmogus plėš

ria naują civilizaciją, iš kurios 
prasikiša apokaliptinis žvėris. 
Bolševikas yra civilizuotas bar
baras.

mas” nupiešiau aukštą vė
jo malūną su ilgais tarnais 
ir apačioj raudonu pieštuku 
užrašiau —. Rnfhio-

Mokytojas t pažiūrėjo, pa
vartė ir klausia:

— O kur čia tas tavo ru
duo? Kam tą vėjo malūną čia 
užrioglinai?

— Ponas mokytojau, rude
nį visada tėvelis važiuoja į 
malūną su grūdų maišais, pas
kum mama prikepa pyragų...

Kažin, ar patiko mokytojui 
“jauno dailininko” ruduo, bet 
štai dabar vartau Kazio Bra- 
dūno poezijos knygą “Devy
nios Baladės” ir jis apie malū
nus rudenį rašo:

bentų krūmus pasiekdavo prū
do krantą.

Prūdo krante auga senų, la
puotų kaštanų eilė. Kaštanų 
pavėsyje sena, aplūžusi ir be 
durų daržinėlė. Į šią daržinėlę

vo arba sėdėdavo sode, jaunie
ji susirinkdavo salione ir šok
davo.

Dabar pas juos į svečius už
eina klebonas, ponia Žukaus
kienė, kartais atvažiuoja jos

mokėjo. Skambindavo jos te
ta, ponia Žukauskienė. Teta 
buvo ką tik ištekėjusi. Sekma
dieniais iš aplinkinių dvarų ir 
dvarelių suvažiuodavo daug 
svečių. Kol senieji vaikščioda-

vasaros gale ir rudenį žydas 
suneša ir supila krūvas obuo
lių. šviesių, žalių, raudonpusių 
ir išmargintų pilkais taške
liais. Kol obuolių derlių nuima, 
žydas Čia ir gyvena.

Dvaro ponia sodą kasmet kita teta — ponia Oertelienė 
išnuomoja žydui, savo reika- su savo storu ir dusulingu vy- 
lams tepasūikdama tik keletą ru. Retai kas nors kitas- O 
obelų ir kriaušių. Sodas neša jaunimo tai visai nėra. Nėra 
pelno. Tik aną metą, kada bu- su kuo pasikalbėti nė draugau- 
vo labai Šalta ir ilga žiema, 
beveik visos sodo slyvos iššalo.
Dabar visame sodo pakraštyje 
styro pusiau išdžiūvę slyvų 
stuobriai.



vėl pakilti kūrybingam dar

Val-

daugiau laisvės

BERN. BRAZDŽIONIS

KALNIŠKIŲ MŪŠIS

tautos

žalia.

kryžių.

Tyli giria. Tyli nuplikę la
puočiai, tyli šimtametės eglės, 
pušys, tyli susimąstę, nugeltu
siais, šalnos nukąstais lapais 
milžinai ąžuolai Tyli girią ir, 
tarytum, ką mena. Tik pro
tarpiais girias gelmėse prunk-i 
štelės arklys, taukštelės kilpa 
į kilpą, sužvangės kamanos ir

Prisimindami nepriklauso
mybės kovas, spausdiname A. 
Vienuolio vaizdelį, paimtą iš 
knygos “Neužmiršk Lietuvos".

O brotaį siekė.
Kur gaiva krito M- rožė išdygo, 
Kur kraujo* tiško žemčiūgai blizge.

(Liaudies daina.)

0 giria vėl tyli. Tyli nupli
kę lapuočiai, tyli šimtametės 
eglės, pušys, tyli susimąstę 
nugeltusiais, šalnos nukąstais 
lapais milžinai ąžuolai, tyli ir 
tarytum mena prabočių dar
bus... Tyli ir prie medžių pri
rišti laukia savo paskutinio 
galo nelaisviai grobuonys.

Tyli ir giria, tik girios gel
mėse glūdi “Geležinis Vilkas”, 
glūdi ir tyko naujų grobuonių 
būrių.

Iš vtensėdžięjš kaimę ir iš pagoję, 
Ėjo “kur, kodėl ir ko” neklausdami, 
Vieną žodį, tartum burtą jie žinojo, 
B jo drąsūs, vieno geismo nešami.

Sis partizanę kovę vaizdas 
paimtas iš Daumanto knygos 
"Partizanai už geležinės už
dangos”. Red.

LAISVĖS 
džiausią buvo

Negailestingam likimui po 
praėjusio karo palikta lietuvių 
tauta davė partizanus savo že
mei ir laisvei ginti. Jų žuvo 
nebe šimtai. Jų krauju aplais
tyta visa Lietuva. O tokia že
mė niekam neturi teisės pri
klausyti, kaip tik tiem, kurie 
už ją savo gyvybę aukojo. Nė
ra abejonės, kad dėl jų aukos 
Lietuva vėl bus laisva.

KLAIPĖDOS sukilimo metu 
vėl buvo savanoriškų aukų. 
Kaip ir pirmosiom Nepriklau
somybės dienom, ištuštėjo vy
resnės gimnazijos klasės, pra
retėjo šauiię būriai, paliko ne
vienas žagrę lauke ir ėjo Ma
žosios Lietuvos laisvinti Ten 
amžinai ir atsigulė prie ma
rių kranto, kad Lietuvai būtų 
laisviau .. kvėpuoti. Nemunu 
plaukė laivai iki marių, plau
kė jie ir per jūras j platų pa
saulį. “Per aukas ir pasišven
timą” ir čia 
laimėta-

viskas nutilo-..
Iš už miško papokšėjo len

kai iš patrankų, atsiliepė jų 
kulkosvydžiai, bet kai išsisklai
stę lauke dulkių debesys, ten, 
kur ką tik žibėjo saulėje gro
buonių būrelis — gulėjo nu
kautieji, raitėsi sužeistieji ir 
kėpsojo arklių lavonai. Nedrą
siai, viens po kito pradėjo ro
dytis iš sodžiaus žmonės ir 
rankioti iš vežimų kiekvienas 
savo turtą...' rr

Daug kas buvo pamiršęs tą 
savanorių - kūrėjų auką dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Daug tų savanorių grįžo į pa
prastą pilką darbą, niekeno 
nė nepastebimi. Jie patys ne 
tam ir aukojosi, kad būtų pa
stebėti, iškelti ir pagerbti. Jie 
aukojosi tiktai Lietuvai. Jų 
auka kiti kilo.

pat savo darbus ir šeimas pa
tikę,. Bet jie' buvo drąsūs, pa
siryžę geriau mirti negu pasi- 
duoti. 'Tokia drąsą laimi- Tie 
“minutės vyrai” laimėjo 
vę * Amerikos Jungtinėm 
stybėm. <

Lietuvių tauta tokius 
narsius vyrus vadina savano- 
riais kuršiais. Jie taip pat bu
vo kovom neparuošti, menkai 
ginkluoti, Čia pat palikę savo 
laukų, darbus arba mok.kų 
suolus ir išėję Lietuvos ia.s- 
vės ginti. Jie sudarė p.rmą- 
sias užtvaras priešui, jie su
darė ir pirmuosius branduo
lius, reguliariai' L.etuvos ka
riuomenei. Savanorių - kūrėjų 
auka buvo apginta Lietuvos 
žemė, ir tiek tos žemės turė
ta, kiek siekė jų kraujas. Nė 
vieno sklypelio niekas veltui 
nepridėjo. Dar buvo kitiem 
užleista žemės, kurioje krito 
tie narsūs Lietuvos sūnūs.

KAUNE, Karo muziejuje, 
laisvės laikais buvo kitas pa
minklas kritusiem už Lietu
vos laisvę — paminklas iš su
rinktų Lietuvos laukuose ak
menų. Tai Nežinomam Karei
viui paminklas. Prie jo kas 
rytas ir vakaras karo invalidę 
būrelis kėlė Lietuvos vėliavą. 
Vakarinės maldos kiekvieną 
sulaikydavo rimties valandė
lei, nuteikdavo šventai, pra
bildavo kažkokiu nežemišku 
ilgesiu, nes saulė jau leidosi 
ir naktis gulė. Leidosi ir vė
liava nuo bokšto- Tačiau žino
jai, kad rytą ji vėl pakils, kol 
toje Lietuvos šventovėje budi 
Nepriklausomybės karų vete
ranai. Jų auka Lietuva galėjo 
prisikelti ir gražiai suklestėti. 
Dėl jų aukos galima buvo ra
iniai naktį miegoti ir iš rytoVėl daržely svyruos rūtos. 

Švilps varnėnas tarp šakę.. 
Dienę, darbui mes sukrutę, 
Dar turėsime gražię-..

šiandien aukos reikalauja
ma iš kiekvieno lietuvio, kur 
jis bebūtų ir kokį darbą be
dirbtų. Tai frontas, kuriame 
visi esame kariai. Mūsų pasi
ryžimas ištverti svetur ir da
ryti visa, kad Lietuva vėl bū
tų laisva, bus ir geriausia pa
garba kritusiems Lietuvos kar
žygiam. S. Suž.

IŠ lūšnę, iš kumetynų, iš sodybų, 
Kur nukarto baudžiavoj tėvų tėvai, 
Meiidamieti aušrai ję sapnę vėlybai 
t jo jie jauni kaip diendaržio klevai.

O neverstos vagos pūdymais alsavo 
Ir kvepėjo kaip gyvybė paryčiais — 
Lauks čia biržės nesulaukę gelsvo javo 
Po skliautais, kaip veidas mylimos, skaisčiais-

Lauks čia laukas, lauks čia lankos žalios žalios 
Ir lakštingala giesmelėj graudingoj, 
Ir nekas dangun susukęs sau lizdelį 
Vyturėlis neverstoj laukę vagoj...

kūnas, jo žmona. Pušelė ir 
didesnioji kitų kovotojų dalis. 
Jų paskutinę Lietuvai maldą 
liaudis įamžino dainos žo
džiuose, kurie vaizdžiai nusa
ko šiandien žudomos 
tragediją:

Sese, pink vainiką
Atnešk paslapčia.
Broli, juodą medžio 
Pastatyk nakčia...

TREMTYJE mums pareiga 
prisiminti visas tas aukas, su
dėtas ant Lietuvos laisvės au
kuro. Tik tuo lietuvių tauta ir 
tebėra dar gyva, kad tų aukų 
jai nestigo, pradedant sava
noriais ir ateinant iki partiza
nų- Mažos tautos tik tokiom 
aukom ir tesilaiko.

Pietų Lietuvoje vienos iš 
labiausiai gyventojų pasakoti 
mėgiamų kautynių yra žino
mos Kalniškių vardu — daž
nai lietuvio prisimenamos ke
liose liaudies sukurtose dai
nose. Jos įvyko 1945 metais 
gegužės mėnesį Kalniškių miš
kelyje, kur 80 partizanų, va
dovaujami Lakūno, per kelias 
valandas sunaikino virš 400 
enkavedistų.

šiose kautynėse šalia vyrų 
lygiai drąsiai pasirodė ir mo
terys- Lakūno žmona (buvusi 
mokytoja) per visas kautynes 
drąsiai kovėsi, pavaduodama 
net kritusius kulkosvaidinin
kus,' neišleisdama iš rankų 
kulkosvaidžio neVtada, kai ją 
per abi kojas sužeidė. Salia 
jos lygiai drąsiai kovėsi parti
zanė Pušelė.
Įsitvirtinusius Kalniškės miš
ko aukštumoj partizanus puolė 

dešimteriopai didesnės enkave
distų pajėgos, atžygiavusios iŠ 
Simno. Kautynės virė kelias 
valandas, bolševikams ban- 
aani {nurauti Į partizanų pon- 

wkkAv< BmMyn 31, N. Y. djaa. VW puolimai sugniužo 
Į kietą pasipriešinimą, kalna-

Laisyė! Laisvė ton už Pyvesos, už Mūšos, 
Kaip pakalnėn skuba jon visi keliai... 
Šimtą metę bego ji tolyn, uždusus, 
Verkdama, tarytum kūdikis, gailiai.

Nepalmko baltos obelys pakluonėj, 
Nspalaužė apsnigtų žiedais šakę, 
Nenuėjo, neaidėjo skausmas kloniais 
Po žalię žiedų čiobrelių vainiku.

Tyla miške, tyla ir lauke, 
tik netyla ten, gale lauko, so
džiuje. Daraisi ten kažkas to
kio baisaus, žiauraus ir nepa
prasto: girdisi moterų verks
mas, vaikų klykimas ir lenkų 
grobuonių keiksmai — ten 
Lietuvos ir lenkų dvarininkų 
sūneliai, susispietę į būrį ir 
pasivadinę save “Jazda Tatar- 
ska”, grafo Kasakovskio ve
dami, puola mūsų sodžių, 
plėšia žmones, krauna į veži
mus jų turtą ir reikalauja su
nešti legioninkams maisto...

Kantriai tyli “Geležinis Vil
kas” ir kantriai laukia savo 
vado ženklo pulti ir sutrypti 
grobuonis. Bet apsukrus gud
rus vadas akylai seka kiekvie
ną grobuonių judėjimą ir, nu
statęs į sodžių kulkosvydžius, 
sukandęs dantis laukia. -.

Štai išvažiavo iš sodžiaus 
vienas prikrautas vežimas, ki
tas, trečias... Iš už tvorų pa
sirodė viena konfederatka, ki
ta, trečia, ir puikiai pasirė
džiusių gerais arkliais ponai
čiukų būrys sužibo saulėje sa
vo marga uniforma ir blizgan
čiais ginklai*;...

— Jūū-ki! Valio! — suuzgė 
“Geležinio Vilko” vadas, ir 
tuo metu, kai sutarškė iŠ šonų 
kulkosvydžiai, tarytum, di
džiausias viesulas pakilo miš
ke: sutraškėjo medžio šakos, 
sudundėjo žemė ir dulkių de
besys nurūko per lauką ten, 
kur pasirodė “Jazdos Tatars- 
kos” būrys.

— Vilk?... Vilk želiazny! 
Vilk. -.. Panovie stuj! Ratujcia 
się!... Do kupy!... Stuj psia- 
krev!.... Stuj k.-, vy syn!... 
Stui!... StuiL. — bet tuo me
tu, atitrūkęs nuo miško dul
kių debesis, padengė sumišu
sius ponaičius. Papoškėjo iš 
šautuvų, revolverių; sužvango 
ginklai, surėkė, suspiegė, ir

Upes bėgs į melsvą tolį 
Upės bėgs į melsvą tolį, 
Gervės lėks ir vėl sugrįš.
Nežinau tik aš, motule. 
Ar pabelsiu į duris.

Nežinau, kur man pareiti 
Per sodelį takeliu.
Tėviškėlė pasikeitus, 
Nėr sodelyje gėlių.

Kur sugrįžti, motinėle, 
Kas duris man atdarys? 
Nėr sodelyje alyvų, 
Nei to beržo nematyt...

Jei pareičiau, kas gi lauktų 
Prie vartelių geltonų 
Veltui tavo vardą šaukčiau 
Tu toli, ten už ... kalnų.

Tai tave, brangi motule, 
Mūs ginklų daina paguos 
Ir tėvelį, kuris guli 
Rusijos šaltuos kapuos...

■ Ginklą kelti mes išdrįsom, 
Vėtros mūs nepabaugins. 
Savo mielą, gimtą sodžių 
Partizanai vėl apgins.

netekus, skau- 
kaip tiktai tiem, 

kurie savo kūne nešiojo žaiz
dų randus, kurių tėvai ir sū
nūs, broliai ir draugai buvo 
savo gyvybę už laisvę atidavę, 
kurie taip pat pirmieji buvo 
priešo kerštingos rankos pa
liesti, suimti ar išvežti.

Dėl prarastos laisvės ir dėl 
tų nežmoniškų išvežimų paki
lę buvo irgi savanoriai, Lais
vės kovotojai, pirmom praėju
sio karo dienom Lietuvoje. 
Jų auka buvo laisvė atgauta. 
Jei ir trumpai ji laikėsi prieš 
vokiečių užpuolimą, tai ji vis 
tiek paliko liudijimą didelio 
tautos sujudimo savo laisvei 
ginti. Ta narsa ir pasiryžimas 
atėjo iš pačios tautos, neri
kiuotos, kovai neparengtos, 
savo likimui paliktos.

KĖDAINIŲ artumoje, ly
giam lauke, Lietuvos laisvės 
laikais, galėjai matyti pamink
lu, kurio kito tokio nebūtum 
radęs nei vienoje Lietuvos 
vietoje. Tasai paminklas pri
minė piramidę. Jis tavopa
statytas priminti PovSą Lukšį, 
pirmąjį Lietuvos nepriklauso
mybės laikų karį, kritusį ko
voje su bolševikais. Ar ir 
šiandien tasąi paminklas tebe
stovi, nėra žinios. Galimas 
daiktas, kad bolševikai bus 
sunaikinę ne tiktai šį, bet ir 
kitus Lietuvos paminklus, sta
tydintus miesteliuose kritu
siem už Lietuvos laisvę. Bet 
tai, ką Lietuvos savanoriai— 
kūrėjai yra atlikę, niekas ne
galės sunaikinti nei istorijoje 
nei lietuvių tautos širdyje. 
Juo toliau riedės laikas, juo 
daugiau bus apie juos pasako
jama, kaip apie karžygius, ku
rių vardas lieka nemarus.

Amerikoje toksai nemarus 
vardas yra likęs kovotojam, 
vadinamiem "Minutės vyrais". 
Jie labai skubiai griebėsi gin
klo Amerikos laisvei iškovoti. 
Buvo karui nepasiruošę, ne
apmokyti, neūnįformuoti, čia

gūbrį nusėjant vis naujomis 
aukomis.

Tik baigdami amuniciją, 
partizanai iš gynimosi perėjo, 
į veržlų puolimą ir, paskutinė
mis šovinių saujomis pralaužę 
gilius bolševikų žiedus, kurie 
supo partizanus, išsiveržė į 
laisvę. < , '

Miško kalnagūbryje amžiams 
liko ilsėtis dalinio vadas La-
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• Liet. Stud. Sąjungos su

važiavimas vyksta šį Padėkas 
dienos savaitgalį Chicagoje.

• R-..ds burgi, Vokietijoje, 
kiekvienas lietuvių kapas yra 
papuoštas granitiniu pamink* 
lu su lietuvišku įrašu.

mokykloje, 
uniforma, 

suknelė ir

sus- i 
šokti

grupes 
vieši ma- 
Pirmaja- 

Alto sky-

Mirusieįi
Ona Kalinauskienė mirė lap

kričio 11. Iš šv- Alfonso baž
nyčios. lapkričio 14, palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime paliko vyrą Kazį ir 
dukterį Pranę.

Morta Černiauskienė staiga 
mirė lapkričio 12, gyvenusi 
Catonsville. Po gedulingų šv. 
mišių, iš šv. Alfonso bažnyčios 
palaidota Holy Redeemer ka
pinėse. Jonas Obelinis

• Chicagos aukš. lituanisti
kos mokyklos mokiniai ir mo
kinės. atsiliepdami į Chicagos 
Liet. Tarybos raginimą, para
šė 250 laiškų prezidentui Ei- 
senhovveriui, prašydami už
stoti Vengriją ir Lietuvą.

tau. Pasaulio Valdove!’’.
Lapkričio 10—11 d.d., Da

nutė Giedraitytė. Lilija Tumo- 
saitė ir Teresė Ivaškaitė daly
vavo SAS Centro Valdybos su
ruoštuose studentų ateitinin
kų draugovių valdyboms kur
seliuose Hartforde. ti

Putnamo studentės ir mok
sleivės ateitininkės spalio 28. 
suruošė Kristaus Karaliaus 
minėjimą. Minėjimas buvo pra
dėtas malda, kurią sukalbėjo 
kun. S- Yla. Po to draugovės 
pirmininkė Danutė Giedraity
tė pakvietė prelegentę seserį 
M. Palmyrą, kuri skaitė pa
skaitą ‘‘Kristaus įgyvendini
mas į kasdienini gyvenimą". 
Po paskaitas, studentės ir 
moksleivės kartu išpildė stu
denčių paruoštą montažą "Kri
stus — meilės, tiesos, amžinos 
ramybės Karalius". Minėjimas 
buvo baigtas giesme “O Kris-

Leidinys turi 92 imsi, ir 
pasižymi didžiu aktualumu 

Užsisakykite jį tuojau, 
prisiųsdami 1 dd. 

šiuo adresu:

nių išsiveržė maldos žodžiai. 
Iš aikštės visa ši minia vėliau 
tvarkingai išrikiuotomis gre
tomis nuėjo į katedrą, kur 
maldomis ir giesmėmis buvo 
kreiptasi į Dievą duoti vengrų 
tautai laisvę,.laimę ir ramybę.
Į mūsų duris beldžiasi Balfas

Visi trys Balfo skyriai lap
kričio mėn- sutartinai vykdo 
rinkliavą Vokietijoje esantiem 
mūsų broliam tremtiniam pa
dėti. Kaip kitais metais, ir šie
met aukų rinkėjai lankosi į 
namus. Kokį atsakymą jiems 
duosime?

Teko taip pat matyti ir se
gamąjį prez. kandidato Eisen- 
hovvėrio atvaizdą su lietuvišku 
Įrašu. Visa bėda tik ta, kad šis 
įrašas padarytas netaisyklinga 
lietuvių kalba: “Aš esu dėl 
Ike” (galėtu būti: Aš esu už 
Ike).

Altoriaus ir Rožančiaus 
draugijos

savo susirinkimuose nutarė 
lankyti parapijos sergančius, 
kurių yra gana daug, šių 
draugijų moterys yra tikrai 
pasišventusios gailestingumo 
darbams. Jos ne tik padeda 
parapijos parengimuose, bet 
atlieka ir artimo meilės dar
bą, lankydamos sveikatos ne
tekusius.

Rūbų rinkimas
vyksta sėkmingai, kurių jau 

nemažai sunešta klebonijoje. 
Jie bus išsiųsti vargstantiems 
ir kenčiantiems šaltį 
geležinės uždangos, 
miškuose, kur neša

Šv. Jurgio lietuvių parapija, 
talkininkaujant Amerikos ve
teranų Gudyno vardo postui, 
lapkričio 17 suruošė kalaku
tų balių (Thanksgiving Fes
tivalį. Tai buvo puiki proga iš 
visos apylinkės lietuviams su
sitikti, S pasilinksminti, pažais
ti, pabendrauti Pelnas nu
skirtas parapijos statybos fon
dui ir liet. kat. jaunimo reika
lams.

Šiais mokslo metais, liet. šv.

Jurgio parapijos 
įvesta mokiniams 
Mergaitėms žalia 
balta bliuskūtė. Berniukams— 
žali baltiniai ir tamsiai žalias 
kaklaraikštis- Daug tėvų atei
na padėkoti klebonui už jo 
taip gražų ir' praktišką suma
nymą. Rochesterio diecezijos 
laikraštis net įsidėjo paveiks
lą, kaip gražiai atrodo unifor
muotos auklėtinės.

Čia tokios . tragedijos neį
vyksta. Eilėraščius visi moka 
ir skaito palyginti aiškiai. 
Amerikoniško akcento maža, 

(nelabai 
kitiems 

eilėraščio 
kita bando 

Tik keli skaity- 
akių ryšį su

Apstu tarmiškumų, 
grynų), smukinėja 
kirtis, kai kuriuos 
ritmas nuveikia, 
gestikuliuoti, 
tojai palaiko 
klausytojais.

Ko norėt iš

• Kazys Leknius Detroite 
priimtas Į Pontiaco simfoninį 
orkestrą. Jis yra pats jauniau
sias (tik keturiolikos metų) 
smuikininkas orkestre.

LATEST 
INTEREST 
RATE

Vysk. J. Durick svečiavosi 
šv- Alfonso parapijoje tris 
dienas, lapkričio 11, 12 ir 13. 
Jo Ekscelencija dalyvavo ir 
parapijos parengime, žmonės 
džiaugėsi matydami vyskupą

LAIMĖTOJAI
Scenon sueina visi varžybų 

dalyviai ir jury komisija. VI. 
Pauža skaito protokolą. Jau
nųjų grupes deklamavime ski
riama I vieta — V. Griciūtei, 
D — D. Bajorūnaitei, BĮ -^J. 
Kutkutei. Skaityme: I — A. 
Karveliui. H — R. Bulgaraus- 
kaitei, III —' V. čiunkaitei. 
Vyresniųjų grupėje: dekla
mavimo I vieta V. čižauskai- 
tei; skaityme: I vieta A- Ud- 
riui, n — V. čižauskaitei ir 
m — A. Bubliui.

Kalbėjime I — vietą gavo 
vienintelė kalbėtoja (faktiškai 
atpasakotoja Gedimino sapno) 
Lidija Mingėlaitė.

Dovanų gavo ne vien lai
mėtojai, bet ir kiekvienas var
žybų dalyvis.

Tai buvo daugiausia kny
gos. Jų paaukojo už 50 dol. 
LB Detroito valdyba; dovanų 
davė ir dr. E. Gurskytė—Pau- 
žienė ir Alė Rūta. Gražu, kad 
jaunimo reikalus taip gražiai 
žmonės supranta.

Vyt- Alantas džiaugiasi kon
kursu ir jo dalyviais. Tęsda
mas VI. Paužos mintį, jis pri
duria, kad ne vien kalba 
svarbu. Svarbu ir literatūra ir 
istorija. Tokie konkursai kaip 
tik ir padeda pamilti savąją 
literatūrą.

Užbaigos žodį
taria ir LB Detroito apylin

kės pirmininkas Vyt. Kutkus. 
Kaip ir visada optimistas, jis

Kristus paskelbė didįjį įsa
kymą: Mylėsi artimą kaip pats 
save. Kas iš mūsų galėtų pasa
kyti, kad patys savęs nemy
lim? Ar trūksta mums duo
nos ir prie duonos? Ar netu
rime patogių ir šiltų butų? Ar 
nesinaudojam patogumais bei 
malonumais?

Abi didžiosios JAV partijos, 
demokratai ir respublikonai, 
siekė ko daugiausia laimėti 
sau balsų. Nemaža dėmesio 
buvo skiriama ir tautinėms 
grupėms. Aktyvesni čia buvo, 
rodos, respublikonai. Lietu
viams buvo išsiuntinėtas spe
cialaus Amerikos lietuvių ko
miteto atsišaukimas, raginąs 
balsuoti už Eisenhowerį ir 
Nixoną. šio komiteto sudėty 
iš Clevelando* lietuvių randame

tai šv. Vardo draugijos ir pa
siaukojusių moterų nuopel
nas. Jiems mielai talkininkau
ja jaunimas. Toks bendras 
darbas yra malonus ir našus. 
Klebonas L.J4endelis džiau
giasi turėdamas tiek daug pa
dedančių parapijai. Jei kar
tais negali darbu, tai bent da
lyvavimu. Gražu, kai žmonės 
stengiasi išlaikyti savo parapi-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

vardus J. Smetonos, K. S- 
Karpiaus, dr. J. Stankaičio, 
muz. Alf. Mikulskio, P. Lui- 
zos. Kai kurie iš jų su respub
likonų partija jau iš seniau 
sutapę, kitų nebuvome įpratę 
matyti aktyviųjų politikų eilė-

VISI YRA KVIEČIAMI 
ĮSIGYTI 

neseniai pasirodžiusį

Pauža, Detroito LB Švietimo 
vadovas, maironiškąis žodžiais 
atidaro LB Detroito apylinkės 
valdybos organizuotą dailaus 
skaitymo ir deklamavimo var
žybas.

Jury komisijoj: rašytojai 
Alė Rūta ir Vyt. Alantas, mo
kyt. V. Kundrotienė, žurnal. 
A. Astašaitis, K. Kodatienė ir 
VI* Pauža.

Alkos režisierius J. Pusdeš- 
ris pristato iš eilės 21 jaunuo
sius (6—12 metų) skaitytojus 
ir deklamatorius ir 3 vyres
niuosius- (12—18 metų), de- 
klamatorę ir 1 kalbėtoją.

VARŽYBOS UŽTRUNKA 
VALANDĄ

Tik apie 3 minutes kiekvie
nam duota. Publika ploja kie
kvienam, nebūtinai gerai pa- 
skaičiusiam ar padeklamavu
siam. Džiugu, kad eina var
žytis. Virpa tėvai, kad tik jų 
vaikas nesuklystų, spokso bro
liukai ir sesutės, kaip ten į 
juos panašūs į “triūbą” kal
ba... Nejučiom nuriedi į anuos 
laikus, kai gimnazijos moki
nių varžybose vienas draugas 
uždeklamavo: “Kur šiandieną 
jinai?... ’Kur šiandieną ji
nai?”.-. ir nulipo atsakymo ne
sulaukęs nei iš savęs nei iš
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Jaunimo varžybos žodžįfe 

dailume- Detroite pirmą kartą ] 
buvo tokiu mastu. Jos pavyko 
puikiai Tikiu, kad dabar 
daug vaikų didesniu noru hh> 
kysas eilėraščių ar skaityti.

Kad tas noras neataučtę, 
reikia duoti kuo dw$pau pro
gos panašiai pasirodyti orga
nizacijose ir žarnose. Bičiuliš
kos Šeimos namuose gali su
rengti mažesnes varžybas.

LB Detroito apylinkės val
dybai dėkojant už tokį gražų 
mostą jaunimo atžvilgiu, rei
kia palinkėti, kad tokios var
žybos liktų tradicija ir kad ki
tais metais,-truputį anksčiau 
ir aiškiau organizuojant, būtų 
sulaukiama daugiau varžovų 
ir daugiau džiaugsmo!

P. Natas

savo tarpe, šv. Alfonso para
pija yra žinoma visoje Ameri
koje ir Europoje savo auko
mis, skiriamomis misijoms. 
Parapiečiai, suprasdami mi
sijų darbo kilnumą ir reika
lingumą, mielai aukoja, štai 
ir vyskupui Durick, atvyku
siam iš Mobile, Alabama, misi
jų krašto, suaukojo virš tūks
tančio dolerių. Jis pareiškė 
didelę padėką klebonui ir vi
siems parapiečiams už gerą 
širdi ir aukas.

anapus 
Sibiro 
sunkų 

vergijos jungą. Juos prideng
dami išsaugosime jų sveikatą, 
suteikdami vilties sulaukti 
laisvės.

O mūsų artimas Vokietijoj? 
Tos pačios tautos sūnus ir 
duktė kaip mes. Žinome, kad 
ji spaudžia nepriteklius. Kad 
daugelis ten senų, paliegusių 
ir ligotų. Kad nevienas ten 
vilties netekęs ir prislėgtas.

* Tad kai pasibels į mūsų du
ris Balfas, atiduokime savo 
dalį: tebūna ji vargstančio 
brolio paguodai ir džiaugsmui!

Spalio 28 d. Kristaus Kara
liaus šventėje šv. Jurgio baž
nyčioje organizuotai ir su sa
vo vėliavomis dalyvavo ateiti
ninkai, vyčiai ir skautai. Pa
mokslą pasakė kun. Goldikov- 
skis. Po pamaldų lietuvių sa
lėje vykusį minėjimą atidarė

(Nukelta į 6 psl.)

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDtJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė.

BROCKTON 4, MASS. 
Tel Brockton 8-1159-R.

į “Jūratę ir Kastytį” devyn
metė mergaitė* Daugelio te
ma —Lietuva. Ir publika dau
giau ploja tam, kurs tvirtai 
pasako, kad “grįš Kaunan”. 
Tada galvoji, ar eilėraštį, ar 
deklamatorių klausytojai ver
tina. *

Beveik nusibodo 21 jaunik
lio klausyt, ypač, kad mikro
fonas daugeliui paaštrino bal
sus. . .

Maža vyresniųjų grupė, tik 
3 ateitininkai ir viena skautė. 
Kur kiti? Kaltas ir organizaci
jos ir tėvai, kad neparodė su
sidomėjimo vienu lietuvybės 
išlaikymo veiksniu.

Po varžybų pertraukos Li
dija' Mingėlaitė pianu skambi
na Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota” akompaniamentą ir 
Naujalio nokturną.

A.Udrys,. A. Karvelis, V- 
Petrauskas ir A. Kutkus gru
pėje deklamuoja Čičinską, re
žisuotą J. Pusdešrio.

Akordeonu lietuviškų dainų 
pynę išpildo jaunutis Vyt. 
Marčiukaitis.

Ketvirtaskyriai improvizuoja 
Antanėlį tinginėlj.

Pabaigai 8 Gabijos tunto 
skautės sušoka blezdingėlę ir

• Darbininko kitas .
ris dėl Padėkos dienos
kitą savaitę, antradienį, Įąp»-"'III! 
kričio 27 d.

. • Listuvig Dailės InstitutpVį^ 
naują valdybą sudaro damnin-į^^ 
kai j A. Valeška — pirm. T. : 
Valius — vicepirm., A.- Mar- 
čiulionis — gen. sekretorius, ;||| 
P. Augius — ižd., V- Petravi- v^H 
čius ir V. Vizgirda — nariai, ||| 
Instituto atstovai atskiroms v||g 
sritims: rytinėms JA Vaisty-fj^ 
bėrns—V. Vizgirda (Bostone), 
Kanadai — T. Valius (TofobkI^ 
te), Europai — A. Mončysj^ 
(Paryžiuje), Australijai — 
Zikaras (Carnegie, Vic.). Sflii

• Hartforde, Conn., grU^fĮp 
džio 2, 3 v- p. p. švč. Trejybes^® 
mokyklos salėje vyksta ■kaįe;*l|||| 
diškas parengimas, vaidinama 'v-Šg 
Nelės A Mazalaitės šiai progaiįO 
parašytas vaidinimas “žvaų^-į'^|| 
dė”; dainos, lietuviški taųM-^-ĮO 
niai šokiai. Programą atlieka 
Nek. Pr. Seserų pensijonatąs
iš Putnamo. Pelnas skiriamžs^O 
Marijos šventovės skoloms su-fį^ 
mažinti. Kviečiami. visi atsi/^|g| 
lankyti.

• Jonas Jasinskas išrinktas 
Ocean City viešbučių ir ręsto-3||| 
ranų draugijos pirmininku 
ateinantiems metams. Jis yra?.7;^ 
gimęs Lietuvoje, baigęs Kau-^^g 
no universitete teisę, buvo -įįį&Į 
Lietuvos aviacijos karininkas^||ps 
12 metų buvo diplomatinėje 
tarnyboje, 1939 m. buvo pa- 
skirtas Į Lietuvos konsulatą. 
Chicagoje. Vėliau jis perėjo L 
viešbučių biznį, buvo vedėju~S|| 
įvairių viešbučių, vasarviečių, 
dabar turi pats savo Croft^ĮM 
viešbutį Ocean City, N. J.

• Geesthachte, Vokietijoje, 
vietos lietuviai pavyzdingai 
rūpinasi lietuviškomis kapinė- / 
mis. kas metai organizuoja 
bendrą mirusiųjų pagerbimą*' ?

• Prof. K. V. Banaičiui, žy
miam mūsų kompozitoriui, šie- 
met sueina 60 metų.

IEŠKO
Jono Redzevičiaus. gyvenan
čio ar gyvenusio Brooklyne. v 
Atsiliepti “Darbininko"’ admi-

• • • mstracijoje. g
• Genė Kazimierėnienė, 

gyv. Lietuvoje, ieško, savo vy- 
ro Kazimierėno Felikso, s. An- 
tano. gim. 1908 m. Kreiptis į 
Darbininko redakciją.

Sumažėjo darbai
Baltimorėje pradėjo atleisti 

iš darbų, ypač iš laivų staty
bos. Toks reiškinys sukėlė ne- 
ramumų-

Parapijos parengimai 
iki šiol visada pasekmingi, specialų numerį 

skiltą kultūros kongresą* I 
ir dainų šventei " <

TEN ATSPAUSDINTA 
VISOS PASKAITOS, 

RžaOUlCIJOS, 
KONGRESO BEI JO * :

SEKCIJŲ APRAŠYMAI.
IR 50 NUOTRAUKŲ

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
TntnMInoj* ii Miprioa nuhjo stoties WLOA, 13.*>e kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkite adresu:

KNIGIITS OF LimUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

Vengrijos revoliucijos 
atgarsiai

Vengrų tautinės 
iniciatyva. įvyko du 
siniai susirinkimai 
me, spalio 27 d. 
riaus organizuojami dalyvavo 
ir lietuviai. Deja, kaip organi
zuota grupė liko nepastebėta: 
nuvyko ne tik be plakatų, bet 
ir be tautinės vėliavos. Neblo
gai kaip minios kalbėtojas pa
sirodė J. Daugėla.

Antrasis susirinkimas lapkr. 
4 d. centrinėje Public Sųuare 
aikštėje ėjo jau liūdesio ženk
le: visų dvasią ir nuotaiką slė
gė pradėtasis vengrų tautos 
naikinimas. Ir šiame susirin
kime lietuviai dalyvavo kartu 
su kitomis tautybėmis. Kaip 
grupė pasirodė jau gerai su
siorganizavusi: su plakatu ir 
su vėliava, taip pat nemažu 
skaičiumi. Kalbų čia jau nie
kas nebesakė — iš suklaupu
sios tūkstantinės minios kruti-
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Yonkers Motor

HELP W. FEMALE
Vertiem Blvd.

1654 2nd Avė.

CHARDAS

Restaurant

H. W. MALĖ

AMERICAN

CENTURY AUTO
Weldin;

Dnrow
JACKSON HEIGHTS, L. I.

NEW ROCHELLE, N. y.

APPLY

1639 3rd Avė.COLUMBIA

SAVINOS & LOAN Newark, N. J.New York. N. Y.
SEWING MACHINE

ASSOC MECHANIC

DRIVERS

MORGAN DRFVE AWAY

210 South Broadway 
YONKERS, N. Y.

36 EAST FIRST StftEET, NEW YORK 3, N. Y. 
126 HOPE AVENUE, PASSAIC, N. J.

maniau Societies. Ukrainian Mundt ir Irving M. įves, o

LĖT US ALL GIVE HUMBLE THANKS TO GOD OH THIS T HANKSGIVING 
DAY FOR BLESSINGS SENT TO US DAILY IN SO MANY MANY WAYS. LEVS 
GET ON OUR KNE ES MORE OFTEN AN TELL HIM ‘TKANKYOU DEAR GOD". 
WE MAY THUS BE MORE WO RTHY FOR FURTHER BLESSl NGS HE WILL 
SEND TO US AND TO TROSE WE LOVE.

train 
or N. 

5 day 
Pleas-

BROOKLYN, N. Y. 
BU 44200 — F. MeVey

of Ame- taip pat nemažas skaičius kon-

PERSONNEL OFFICE
AN 3-4500 

222 W. MONROE 
Miss Ho&oway

Quality 
Auto Body Works 
\ 422 E. 92

N. Y. C.

RIMIFON, Penicilin, Streptomycin ir kiti, siunčiami 
į Lietuvą ir kitus Europos kraštus. Muitai apmokami čia. 
Pristatymas garantuotas.

Europinių receptų paruošimo specialistas. 
Rašykite, aplankykite ar skambinkite telefonu.

THE BLUE 
SPRUCE INN 

Rosiyn, L. K 
M Y.

Kariuomenės minėjimas
L. V. S- Ramovės Clevelan- 

do skyrius lapkričio 24, šešta
dieni, Lietuvių Svetainės sa- 
Įėję rengia kariuomenės šven
tės minėjimą. Kalbės gen. K. 
Talat-Kelpša, meninę dalį iš
pildys ‘‘Ąžuolų” oktetas, ved. 
J. Kazėno, vėliau pasilinksmi
nimas. Lapkričio 25, 10, vai. 
šv. Jurgio bažnyčioje mišios 
už žuvusios dėl Lietuvos lais
vės. Kviečiame visus dalyvau
ti. Į minėjimą einant aukoja
ma 1 dol-

Frank J. McCann 
115—13 111 Avė. 

OZONE PARK 20, N- Y.

Restaurant 
SI—01 Myrtlų Avė. 

GLENDALĖ, L. I.

PROGRESSIVE 
Floor Covering Co<

ATRITIS - REUMATIZMAS
Naujasis Amerpot iš karto 

palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnarių 
uždegimą, muskulų ištinimą 
bei sustyrimą. Kreiptis į savo 
vaistinę ar rašyti: AMERPOL. 
Chicago 22, UI. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu — tik 
$5.00.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

amerikiečiai, kurių pirminin
kas pasirašė tą atsišaukimą, 
yra žymių amerikiečiu bend
ros veiklos organizacija, sie
kianti padėti pavergtiesiems. 
Jos pirmininkas Christopher 
Emmet yra narys žymios 
Amerikos šeimos. American 
Friends of Captive Nations sa
vo organizacijoje turi daug 
žymių amerikiečių, jų tarpe 
yra senatoriai Paul H. Doug- 
las, John Kennedy, Kari E.

gresmanų priklauso tai orga- 
draugai, nizacijai. '

Flatbush 
Chevrolet Čorp. 

2625 ftsdford Avė.

Jimmy Febb 
Music Studio 
*31 CastUten Av«. 

WEST BRIGHTON, S. I.

Mėsų įstaigų slunHa visokių rūbų siuntiniu*, Iki 22 svarų svorio, 
I vfMM Srttetų Mųfaagm knatas, | Urtavų, f kratau, tetikta, Ka. 
tU« Ir Mtaa Ada

Savo M|idėiy> turime Įvairių prekių, maiMo produktu dAhi’A- 
•e, įvairių audeklų, gaianierinių prekių, odų ir kita. VMcas že-

DANCE STUDIO 
350 E. 81 St. 

N. Y. C.

66 Markei St.

PASSAIC, N. J.

• Paieškoma. Iš Lietuvos 
Kvedarienė paieško Paulės Ša
tas, 1945 m. gyvenusios Atholl, 
Mass. Ji pati, arba žinantieji 
apie ją. prašom rašyti: A 
Bartkevičienė, 8407 89 St., 
Woodhaven. L. L, N. Y.

BANK POSITION
Experienced būt will 
bookeepers, Borroughs 
C. R. High salaries, J 
week, excellent trains. 
ant vvorking conditions.

NATIONAL BANK 
OF ALBANY PK.

3424 W. LAWRENCE
ASK FOR BENEDETTI 

BERNIUKAS

Cleveiand, Ohio 
UtteltagSpsL) 

ALRK Fed- Clevelando sky
riaus pirm. P. Kliorys. Dr. 
Ad. Darnusis kalbėjo apie Ka
talikų Akcijos aktualumą gy
venime. Pr. Ambrazo pianinu 
palydimas giedojo J. Matūro
ms, J. Gailiušytė, A. Alkaity- 
tė ir S. Alkaitis pianinu ir 
smuiku atliko kelis kūrinius, 
I. Stasaitė padeklamavo ir E- 
Alšėnienės montažą parodė 
moksleiviai ateitininkai ir jau
nučiai.

Lapkričio 9 d. apatinėj lie
tuvių salėj įvyko Liet. Studen
tų Sąjungos Clevelando sky
riaus susirinkimas ir pasilinks
minimas. J. Sabaliauskas pra
nešė apie pavasarį įvykusi fi
nis semestri, R. Bajoraitis pa
darė veiklos apžvalgą, buvo 
aptarti einamieji reikalai. Sky
riaus nutarimu, buvo paskirta 
10 dol. “Studentų Gairių” lei
dimui paremti ir 10 doL ko
legei EIv- šikšniūtei ligoje pa
dėti Skyriuje yra 49 nariai 
susirinkime dalyvavo 35-

Naujuoju Ateities įdubo pir
mininku yra ~ S. Laniauskas. 
Lapkr. 4 d. įvykusiame susi
rinkime į valdybą buvo pri
rinkta M. Ambrozaitienė, dr. 
K. Ambrozaičio žmona.

Lankydamasis Clevelande, 
Liet. Enciklopedijos leidėjas, 
JAV Liet. Bendruomenės Ta
rybos narys J. Kapočius lap
kričio 5 d. dalyvavo pasitari
me su kaikuriais Bendruome
nės Centro Valdybos nariais 
dėl LB metraščio leidimo-

ąnd 

Repairing 
238 DeUncey St. 

'■ N. Y. C.

Year ro«nd work. Travel the entire United States from 
choise of terminais while earaing big money. World’s 
oėdest and largest transporters of mobile homes needs 
ower 200 drivers to handle espanding business. Mušt be 
betvveen ages 25 and 55, physically able to meet ICC re- 
ųuirements, and have late model •'’i. 1 or Vi ton-truck.

Ukminieciy siiintiniy persiuntimo 
įstaiga

1956 m. lapkri&o 20 d. Nr. 83 
~•. *' ' '"..........

Mes reikalaujam ••
(Atkelta iš 2 psl ) 

užkirsti kelius tolimesnei So
vietų agresijai, būtinai reika
linga įvykdyti žmr-.ių valią, 
pagal kurią turi atšaukti 
rusų kariniai daliniai iš pa
vergtų kraštų ir tuose kraš
tuose būtų pravesti laisvi rin
kimai. Toliau, remdami JAV* 
bių teikimą maisto iš esamų 
perteklių ir medicinos pagal* 
bos, mes esame priešingi prieš 
bet kokias paskolas ar švelni
nimą suvaržymų prekybos su 
komunistinėm vyriausybėm”.

Joseph V. McGratli 
9120 — 37th Avė.

Congress Committee 
rica.

Pavergtų tautų

Stiper Food Markei 
. - J 224 Union Ava.
NEW ROCHELLE, N- Y.

vaujamos šios organizacijos: 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
American Albanian Literary 
Soėiety, American Bulgarian 
Lėague, The Chechoslovak 
National Council of America, 
Estonian National Committee 
in USA, American Hungarian 
Fedeiation, American Latvian 
Ass., The Polish American 
Congress, Romanian American 
National Committee, League 
and Union of American Ro-

-v’?*"’'-

Hungarian 
Restaurant & Bar

Experienced on industrial 
machines.—Factory service. 
Mušt be good precision man. 

OverhavL rspoir, msmtonancų, 
Esceltent salary.

ENGLANDER CO> 
2451 RoomvNI Rd.

MOnroo 6-7500

• INDEX CLERKS
• TALLY CLERKS
• COMPTOMETER 

OPERATORS
• TYPISTS

Full Time, 5 Day Week. Many 
Company Benefits, Employee 
Discounts, Good Insurance 
Plan, Liberal Insurance Plan. 
Excellent Opportunity for Ad- 
vancement.

Šis atsišaukimas, paskleistas 
visoje Amerikoje. Reikia pa
stebėti, kad neseniai įsisteigu
si Conference of Ameriieans of 
Central Eastern European 
Descent (Vidurio ir Rytų Eu
ropos kilmės amerikiečių kon
ferencija) yra pasiryžusi ko* 
ordinuoti dešimties tautų 6^ 
gantneljų pastangas šiame 
krašte* Konferencijos pirmi
ninkas preL Jouaa Mkft- 
nas, aikrėtorMs Vlodas Bar* 
fiauakas. Konferencijoje atrto-
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Juozas Andriušis

VOCAT1ONS

REAL'ESTATE
sūnus

GASOJLINE STATION

BROOKLYN. N

Pirmoji ukrainiečių siuntimo firma

M. and Z. Collision Works

«M»«X3OSX3tMX3S3S36X»OSXX3£XX3S3CXX5SX5

CLOSE-OUTS

e than a century 
intelligent young

KH GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, 
odą, vaistus ir kt Įvairius daiktus galite pirkti vietoje. 
Tikslus ir skubus siuntinių pristatymas garantuojamas. 
Muitas ir kitos išlaidos apmokamos čia. ,

825 N. Franklin St, Philadalphia, Pa. Tai. WA 3-2259
116 E- 7th St. Naw York, N. Y. Tol. OR 74180

įstaigos atidarytos nuo 9 ryto iki 8 v. v 
Mftadianį nuo 9 iki 5 vai. vak.
Licence of Parcels to Russia

Dėkodami iš anksto už jūsų 
solidarumą, mes iškilmingai 
patikiname tamstas, jog dėsi
me visas pastangas, kad lie
tuvių namai Hamiltone būtų 
įsigyti.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina- 
mi įvairūs dokumentai. .

{vairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobflial. 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nūp 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
Klaidas

Tad “Nesupelykim ir neikim 
į kapą be likusio ženklo, kad 
žmonėmis buvę” (V. Kudir-

Jfisų Hamiltono Lietuvių 
Namų Fondo Valdyba

1956 m. lapkričio 1 d.

SIUNČIAMI SIUNTINIAI ( VISUS PASAULIO KRAŠTUS 
R. W. Export—hnport Co.

'.Petro/ '4
Kirsnienė - Dausynaitė, Ro-

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs* subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

BELLEROSE Ophvbtery Co, Ine. PAUL BELLINO, PRES.

Mfgr. of High Grade Fumiture. Repairing in Ali Its Branches 
71-14 GRAND AVĖ., MASPETH, N. Y._

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Cenneetieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. ♦
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai ryto iki 8 vaL vak.

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

N. Y. C, 
vrith

Dautaraitė, Ona, duktė 'An
tano ir jos seserys Ručinskie
nė, Maitina ir Kuprevičienė, 
Skolastika. x

Duoba, Antanas, jo sūnus 
Antanas, ir duktė Melnikaitie- 
nė, Eugenija, gyvenę Nauga- 
tuck, Conn.

Eidrigevičienė - Danielytė, 
Stasė, iš Kėdainių ap.

Engei, Albert, iš Kauno-Vi- 
lijampolės.

Gegžna, Antanas, sūnus Jo
no-

Gegžna, Vincas, iš Okainių 
k., Kėdainių vaL

Grigaitė - Šauklienė, Vero
nika, iš Kybartų k., Raudonės 
vai., Raseinių ap.

Jankauskaitė, Ona, iš Ku
piškio.

Jedzevičienė, Elzbieta, duk
tė Antano.

Jotautienė - Ramanauskai
tė, Ona, ir jos sesuo Balčie- 
nė (Balčas), Klimasė, iš Spičių 
k., Šiaulių ap. .,

H 'tateemM *■4- 
M* ar to Sapertor- 
V»l» Fenile*, • Mmdham, .

■ ' ■ i

visomis jėgomis apsispręsti 
bent šimtu doleriu prie N. F. 
prisidėti.

. Narių vajaus metu visus lie
tuvius aplankys Fondo v-bos 
nariai, prašydami.

1. Įnešti šimtą ar daugiau 
dolerių į Namų Fondą araba

2. Negalint įnešti iš karto 
nario įnašo, pasižadėti jį įmo
kėti dalimis arba

3- Pasirašyti pasižadėjimą, 
nurodant datą, kada paskirto
ji suma bus įnešta.

Rinkėjai įmokėjusiems pi
nigus išduos laikinus su N. F. 
ąnspaudu kvitus. Oficialūs pa
kvitavimai bus prisiųsti paš-

Konstantinavičius, Vladas, iš 
Tauragės.

Krikštanavičius, Dominin
kas, sūnus Antano, ir žmona 
Radavičiūtė.

Kukaukienė - Martinkaitė, 
Ona, ir jos sesuo Adomaitienė, 
Marijona, iš Tauragės ap.

Kuliešiūtė, Paulina.
Kurnėta, Juozas ir jo sūnus 

Domininkas, iš Vištyčio v., Vil
kaviškio ap.

Kuprevičienė - Dautartaitė, 
Skolastika, d. Antano.

Kutka, Antanas, sūnus My
kolo.

Latoža, Antanas, išvykęs ? iš 
Belgijos.

Lebedinskas, Feliksas, iš Va
rėnos apylinkių-

COOK-HOUSE KEEPER—$60
Many Part Time Posįtions 

Also
Many Other Good Paying

Positions
Park Avenue Employment 

Agency 
1066 Park Avė

(bet. 85 and 86 St.) N-Y.C.
BU 8-3445

Po eilės nedrąsių bandymų 
šių metų pradžioje Hamilto
nas pasiryžo Įgyvendinti visų 
lietuvių širdyse gyvą idėją — 
įsigyti gražius tautos namus 
Hamiltone.

1956 m. sausio 15 d- įvykęs 
šiuo reikalu Bendruomenės 
V-bos šauktas susirinkimas iš
rinko 5 asmenų v-bą, įgalio
damas ją pradėti minėtam 
tikslui lėšas telkti. Ši v-ba, 
pramatydama reikalo didelę 
apimtį, kooptavimo būdu pa
didino ją iki 11 asmenų , ir su
darė prie jos 3 komisijas: pla
navimo, parengimų ir kontro- 87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y-

VIrginia 7-4477

■ ■ ;<• ■ •- - - v*

c**:-'.--

Pirmasis Namų Fondo, ati
daromasis koncertas, įvykęs ge

gužės 25, Brant Inn, sutraukė 
406 svečius ir davė $857.88 
gryno pelno. V-ba, padrąsinta 
tokio didelių pradinio pasise
kimo, pradėjo verbuoti narius 
savo draugų' ir pažįstamų tar
pe, lygiagrečiai planuodama 
visuotinį narių vajų š.m. pa
baigoje.,

Po tikrai padrąsinančių ir. 
puikių pradinių rezultatų (lap
kričio 1 d. buvo 81 ūąrys ir 
einamose s-tose $10,300.00) 
v-ba savo spalio mėn- posėdy
je nutarė skelbti visuotinį na
rių vajų ir jį pradėti 1956 m. 
lapkričio mėnesį.

Vajaus proga mes kreipia
mės į jus, gerieji Hamiltono, 
Paryžiaus, Brantfordo, Oakvi- 
lles ir jų apylinkių lietuviai, 
prašydami stoti į Namų Fondą 
nariais, įnešant ne mažiau 
šimto dolerių. Mes norime už
akcentuoti vieną šio reikalo 
pusę: jei Šioje akcijoje ne
gausime jūsų visuotinės para
mos, mūsų ir jūsų įdėtas dar
bas bus veltui. Šis tautinio 
veikimo sektorius skiriasi nuo 
kitų organizacijų veiklos tuo, 
kad jis turi tik dvi galimybes: 
arba lietuvių namai atsistos 
arba jų nebus. Jei mums ne
pasiseks suorganizuoti 400— 
500 narių, mūsų sutelktas lė
šas reikės grąžinti, ir to viso 
sunkaus darbo neliks nė žy- 

. mes. Į tai kreipiame ypatingą 
tautiečių demesį ir . prašome

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYM t
B A N C A

PrfotMvma laika 7-10 dlemf.
Naujfena: Dabar galima siųsti “ANTI-POUO 8ERUM”
Mrb garantvojam prMatymg ir tavimg pereta patvirtinto pBfcvftavfmt.

®iwRaiamg slERFan^aa matinaat atcgraMaaaD* a taip pat ragofaaa mapi ntiaa

Baigdami šį kreipimąsi no
rime pabrėžti, kad šimtas ki
tas dolerių didesnės įtakos į 
mūsų materialinį gyvenimą 
nepadarys, o praėjus keliems 
metams jo trūkumą visai iš
lyginsime. Gi visų sudėtos 
šimtinės matomu būdu liudys 
gal ir šimtus metų, kad čia gy
veno dalis mažos, bet draus
mingos, susiklausančios ir kul
tūringos tautos, kurios pir
mieji ateiviai atsikėlė nuo 
gražių ir ramių Baltijos kran-

ODD LOTS
Of Merchandte Suitable for 

BINGO GAMĖS 
BAZARRS

PRIZES
COME, SEE AN SAVE

Baras, Sale vestuvėms* 
parengimams, susirinki

KAVĮ^KI^i BBOTHERS
The Xaverian Brothers, Teachers 
or youth for 
— inVite’ piž> 
men to a religious life dedicatedto 
the Catholic člass rootn.

i s < For Jnfgr«»ąUw Mrite— 
Brether PanL 

-* kaverhūi Colfege 
SUv^r Spring, Md.

STEBJTS GBEAT NECK STORE 
turi darbo sandėlyje. Darbas 5 
ditnų, 37 valandų savaitėje. Dir
bantiem daug privilegijų teikiama. 
Kreiptis į raktine “Employment".

Great Neck Pteza 
GREAT NECK, L. L

THIRD ORDER VILLA 
RETREAT HOUSE

Garinon, N. Y. 
Garrtson 4-3488
Wriie or phone

Rev. Fr. Director, OFM Cap.

INC. (turinti 88SR 
U muitus čia vietoj*. 

Praktiškai galima ahjatl TlafcM aaoji ir USrfU drabokiai. valgomt*ji pro
duktai. tvalrito roirtai:—Streptoodcia, Peaidlia. BiaMtCva ir kiti, oro pėlta.

Need ANY KIND of Insurance?
Want informatton skaut reąaiįvd Israraace Certiffeaie by 

Motor WcMHe Bareao to ebtain ISA7 Ptatn 
THEN NEE OR CMJ,

JAMES W. SMITH, Brokcr
Reprcscnting ALL MAJOR INSURANCE COMPANIES 
Stock and Mutual. Apptoved Bank Plan availablc for 

Prrmium Pa.vment

375 Jajr Street, Brooklyn 1, N. Y. Rromlum Co.
8 Washington Street 

New York City
Dl 44260

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

BROOKLYN HOMES
Beautiful onc family detached ~ 
6 rooms and porch — onc car gar. 
agc — oil heat —good section — 
St. Vincents paristi — Bairgatn at 
$14.200. Also 2 family brick —4—6 
rooms apartments — colored tilo 
bath — 2 car garfege —• Possession 
of 6 room apartmcnt — $19.500.

K1EEER
1231 Flatbush A ve.

Smokiyn. N. Y. — BU 7.30G0

tiįi: epprsrsItL ifalnr 
anroi to Catholic SėhooR' 
rhnrrh.: ToroteA '-ou Martm. ) 
west of Bsihnąre Avė. *“ Bet 
Su 5-2288 or SU L029S,

OURLADYSTAR 
OF THE SEA PARISH

Huguenot — 5 rooms, sun- 
porch, oil heat, storm-screens, 
garage. Immediate occupancy. 
Near Catholic schools, and 
churches. $12.500. Principais 
only. HO 64560.

340 R1DGEWOOD AVR

Garantuotai tnisrwrwi televizija, kambariniai bei auto racbo. 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(racord cbangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Ridnnond Hfll, Ozone Park, Forest HiD, Jamaica.

Darbas allieiram— pritylėto teehafito, pripafiate 
BOA bMttarta, New Yorfceu

PORTERI 
STOCK PEOPLE, 
KITCHEN HELP

Full tune sęhedule. Many 
employees benefits. Apply 

immediately—Work immediąt- 
ely. Apply dųring store hours.

Gerti—HicksviHe, L. I. 
Mid-Island Plaza

3rd floor—Personnel Dept-

CABRINI COLLEGE

Radnor, Pėrmsylvania

30 minutes, to Philadelphia. 
Catholic institution for super- 
ior culture for women, direct- 
ed by the Sisters, Missionaries. 
of the Sacred Heart. Beauti- 
full Campųsr Main .line trans- 
portation to.Philadelphia. .

For broehure ivrite:
THE REGISTRAR, 

Cambrini College, Radnor, Pa.

čižomenė - Teniukaitė, An
tanina; iš Telšių vai.

Danielius, Antanas, sūnus 
J<HM). .

Dausynaitė - Kirsnienė, Ro-

1596 BCBTORD AVENUE, .. BROOKLYN IR N. Y. 
(Ui kampo tamaka vtetoa). TeL INfrireel ĮNgereot 7>WS
mtomobiHm. lotaiaa atMaryta kaadM« ir Mtaroąteaiati *•».* wi. ryta Nd 
• vai. vakaro, *MUdl«nlal» aea • Htf ♦ vai.

HOTEL GREYSTONE
91 St and 3roadway, 
Famous for excellent Service 
moderate prices.

We specialize in:
Wedding

.. Communion breakfast 
Showers for brides 
Anniversary parties 
Club & organizalion sodais 
Ali sodai funetions

Telephone now: TR 3-5918 — Ask 
for Banąuet Director

FOR LEASE
Modem 2-bay Service station 
now enų>]/]^g a high volume 
of business. Unusual opportu- 
nity to acųuire one of the bet- 
ter paying stations. Inventory 
cost approx. $5000. Training, 
with pay, provided.

For in$ervlew apply 
SUN OIL CO.

53—02 llth St. L. I. City 
Phone: ST 6-1230

Tax) paruošimui, notoriniŲi doku- 
mentŲ tvirtinimui

kreiptis pas >

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvray stotis.)
TeL: VI 6-2164



ma-

kad
NEW YORK

William J. Drake-
Dragūnas

Lapkričio 19 d. seselių vie- 
nuolyneBostono miesto gai
lestingųjų seserų mokykloms 
prižiūrėtoja, laikė: paskaitą, 
kaip pratinti mokyklų vaikus 
palaikyti švarą.

fteplien Bredcs Jr< 
ADVOKATAS

į Tel. STagg 2-5043 j

({nuomojamas Richmond Hill 
lutas — 2 kamb-, virtuvė, cen- 
rinis Šildymas. Tel.: VI 7-3264

visi, įėjimas nemoka-

Aukštaiti, žemaiti, kapse ir dzūke, 
Pasiysk, neužmiršk, Balfui žaliūkę!

Išnuomojami 2 kambariai su 
> baldais ir visais patogumais; 

privatus namas. Tel.: VI 7-7546

This Xmas give a F°ur Way Medai 
Beautiful new filigree desigh Four 
Way Medai in full color on 18 
Chain. St. Joseph; Sėd Heart; St. 
Christopher; Virgin Mary. Only 
$2,95 ppd, Gift boxed, St, Christ
opher auto pin, $1,95 or free with 
every order for 2 Four Way Med
ais. Order for Xmas, Frank’s Hou. 
se. 418—21 St,, Niagara Falls, NY,

LAISVĖS STATULOS .?• metu sukakti minint iškilmėse dalyvavo ir 
dvi lietuvaitės: Eglė žiHonytė ir dr. Nijolė Bražėnaitė.

netvar- 
galvos 

ir skau-

tžęjus Stoms palio fišdinSą 
žmoną Oną, dvi dukteris — 
Onutę ir Marytę, ir du sūnus 
ir kitas gimines. Ona Tamo 
šiūnienė, paliko sūnus ir anū
kus. Abu . iškilmingai palaidoti" 
su 3 šv. čaižiomis iš šv. Tre
jybės parapijos bažnyčios.

ir J. Ramanauskai, R. Marke- 
lĮvičius, O. K. Bačauskai, An

tanas Novickis, Jonas ir Vikto- 
; rija Galiniai, J. Kezys, Mr. ir 
* Mrs- Arėsiu nas.

atsiliepę į pasiųs- 
su stambiomis au-

Simanas Kontri-

Dvi -choristės šv. Cecilijos 
parapijos choro lapkričio 17 
sumainė aukso žiedus. Elena 
Malakaitė ištekėjo už ne lietu
vio, o Aldona Gvazdaitytė už 
naujosios kartos ateivio Vasy- 
liaus iš Elizabetho. ' Abiejų 
sutuoktuvės buvo šv. Trejybės 
parap. bažnyčioje.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.
Re&ale šaukite: TeL TR S-6434

WA1.-TK-.US 

FONEBALHOME 
197 Webster Armuo "

Cambridge, Mass. 
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotsjaa 
i NOTARY PUBLIC

Matlliew P. Balki 
(BIELIAUSKAS) 

rCNttAL ROMI 
M. P- BALLAS—Dtrektorhn 
ALB. BALTRONAS-BALTUN

lapkričio mėn. 
aukos pinigais ir

.Būtų galima tikrai nuošir
džiai pasidžiaugti, jei Kearny- 
Harrison lietuviai pasirodytų 
dosnūs Balfo vajui, kuris tę
sis visą lapkričio mėn.

Jau per spaudą daug kar
tų buvo minėta, koks didelis 
pasiryžimas yra šiemet surink
ti ko daugiau lėšų, nes, be 
esamų ir šelptinų Europoje 
tremtinių, atsirado netiesiogi
niai keliai sušelpti' ir tuos lie
tuvius tremtinius, kurie neša 
didžiausį vergijos jungą toli
mose Sibiro taigose.

Ir kaip nušvistų veidai tų, 
kurie, laukia pagalbos sušalę, 
išalkę, be vilties! Mes savo au
komis tikrai sušvelnintume 
jiems skausmus.

' Skautę tėvę komitetas
ĮĮĮte pradėjo savo darbą; nori 

pravesti platesnį vajų džam- 
|| barės fondui, surengti vakarą 
^/visuomenei, pasirūpinti grei- 
fįčiau įregistruoti į Boy Scouts 
y of America, skautams pa- 
fe skelbti literatūrinio rašinio 
C konkursą. Komitetas pąsiskir- 

stė, pareigomis: pirm. — Ba- 
1 lys Svalbonas (26 O’Briėn. Pla- 
5 ' cė, Brooklyn 8, N. Y., tek MI 

7-4543), vicepirm. — M. Kli- 
; večkienė ir dr. E. Noakas, iž- 

dioinkė — G. Šetikienė, sek- 
/ rotorius — dr- Br. Nemickas, 
? nariai—J. Audėnas ir P. Ulė-

:-< / Literatūros vakarą
■v; lapkričio 25 d. 4 v. p. p. 

Baltic Freedom House, 131 
East 70 St., Manhattane ren
gia Demokratinio Darbo Tal
ka. Savo kūrinius skaitys šie 
mūsų rašytojai: A. Kašubienė

. f jos pirmas viešas skaitymas), 
A. Landsbergis, J. Mekas, A- 
Mekas, J. Petrėnas ir A. Škė
ma. J. Petrėno kūrybą skai
tys akt V. Žukauskas. Konfe- 
riioja E. čiurlytė, įvado žodis 
R. Šilbajorio. Į vakarą kvie-

Maironio iožtad. mokyklos
8 klasės mokinių išleistu

vės bus šeštadienį, lapkričio 
24 d. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

rengia Ma- 
patriarcho 
10 metų 
minėjimą.

3 v. p. p. šv. Jono bažnyčioje 
bus atitinkamos pamaldos, 
kurias atliks kun. P. Dagys,
4 v. tos pačios parapijos sa
lėje — minėjimas. (Parapijos 
salė yra 197 Maujer St-, va
žiuoti iki Grand stoties Brook- 
lyne). Paskaitą skaitys dr. V. 
Tercijonas. Minėjimo dalyviai 
bus pavaišinti kava. Visuome
nė kviečiama dalyvauti.

Išvyko iš Kearny
Danutė Bilėnienė šiomis 

dienomis ilgesniam laikui iš
vyko į Oak Ridge, Tenn., pas 
savo vyrą, kuris ten, kaip in
žinierius, tobulinasi atominės 
energijos srityje. ,

Stenėtame mofata pvtetaktaa, MMKjnR Ir Aėvėtm drabužius, 
medžiagas, vaistus ir t. .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 49 VALANDŲ BĖGYJE.
- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. - 

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje.
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienu bkgyj 

Siuntvtes gą»na asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

MUITU. TR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMIMECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 va! ) vakaro, 
fteštadlenlaia nuo 9 vai. ryto Ir ė vai, po pietų.

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai.
Netoli PennsyivanijoB gelikeilo stoties Nercarkc.

PACKAGE EKPRESS C0.

Kortų vakaras
Balfo 7 skyrius gruodžio 9 

Liet. Kat. Bendruomenės Cen
tro patalpose ruošia kortų 
vakarą (card party).

Tad susipraskime ir isigyki- Pelnas skiriamas užjūrio 
te lietuvišką , laikraštį bei lietuviams šelpti J. M.

■ BABASEITČIUS ir SŪNUb
FU N KR A L HOMi

25‘W. Broadvay
. South Boston, Mass.

LIETUVIS ADVOKATAS
TetefoMM JAmaica 6-7272

Lietavię R, K. Motarę 
suvažiavimas

Šiemet New Yorke ir New 
Jersey apskričių moterys — 
sąjungietės suvažiavo į Kear-

- ’ - vienas iš Darinnmko redak-
Vainutfc torių, sulaukęs 20 metų spau-

dos darbo sukakties, buvo pri
simintas Žurnalistų Sąjungos 
susirinkime lapkričio 18. Jis 
yra tos sąjungos pirmininkas.

REIKALINGAS
butas 5—6 kambarių suaugu- 
MM šeimai gerame rajone. 
Skambinti TW 4-7867.

ny aptarti savo reikalų.
Suvažiavimas įvyko lapkri

čio 4 Sopulingosios Dievo Mo
tinos parapijos salėje- Daly
vavo iš įvairių vietovių apie 
40 atstovių. ,

Suvažiavimas aptarė įvai
rius Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sąjungos reikalus, at
stovės padarė pranešimus iš 
savo kuopos veiklos. New 
Yorko ir New Jersey apskri
čių valdyba pasiliko ta pati, 
būtent: Liudvinaitienė iš Lin- 
deno — pirmininkė, Miliūnai- 
tienė iš Kearny — vicepirm. 
ir Pocienė iš Newarko — se
kretorė.

Suvažiavimą sveikino para
pijos kleb. kun. L. Voiciekau- 
skas ir kiti svečiai.
,Buvo surengta jauki vakarie
nė. Meninėje dalyje Barzdu- 
kaitė pagrojo akordeonu, o 
Aid- Skripkaitė paskambino 
pianinu.

Suvažiavimas sąjungietėms 
paliko gilų įspūdį.

Remkime lietuviškąją spaudą
Kaip lengva ranka kartais 

išmetame dolerį visai berei- 
katingiems dalykams, bet kaip 
sunkiai skiriame dolerį lietu
viškai knygai bei laikraščiui.

Mes pamirštame, kad tie 
žmonės, kurie dar mums ra
šo, aukojasi dėl mūsų. Jie, 
lyg tie žibintai, šviečia mums 
ir primena, kas mes esame. 
Jei ne lietuviškas laikraštis 
ar knyga, mes būtume jau 
senai svetimos kultūros įtako-

231 Bedford Ąve.
BrooHyn, Y.

WHIL — 1430 kitocyele* — Medford, Man.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
ve«H ANTANO F. KNEUIO — UCtemšan Budie Hour. M Cot- 
tace St, Nerweod, Mmą Skyriai: I Itkuanlan Fonritare Ce. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvay, ir Stasy* Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrw*ed 7-1449; SOvtb Beetea 8-4C18 ar 
HM; Kirktas* 7-0639.

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

. Laidotuvių Direktorius , 
84-02 JAMAICA AVĖ. '

(prie Forest Parkway Station) ,

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.'
Koplyčios nemokamai visose'

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s 
(ARMAKAUSKAS)

Kearny - Harrisen Balfo 
skyrius su Sopulmgosios Die
vo Motinos parapijos klebonu 
kun. L. Voiciekausku ir vika
ru kun. D. Pocium daro visa, 
kad tiems vargstantiems pa
dėti- Jau paskelbtas vajus rū
bams į klebonijos patalpas 
sunešti. Bet svarbiausia at
skirais laiškais kreiptąsi į Ke
arny - Harrison lietuviškąją 
visuomenę, prašant aukų.

Kearny - Harrison lietuviai 
nenustebkite gavę laiškus, ku
riais- prašoma aukų. Nemalo
nu yra prašyti, geriau duoti. 
Bet, kaip jau buvo minėta, ta
tai verčia daryti gyvybinis 
reikalas. Tad supraskime 
svarbiuosius mūsų reikalus ir 
nepasigailėkime įdėti į vokelį 
savo auką ir nusiųsti ją arba 
įteikti, kaip yra nurodyta. 
Nebūkime šalti savo brolių 
atžvilgiu. Jie lygiai tos pačios 
tėvynės vaikai Mes, palygi
nus su jais, esame laimingi, 
o jie kenčia ty už mus. Atli
kime savo pąreigą, o to iš 
mūsų reikalauja tikėjimas ir 
artimo meilė. į.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK/E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTIMAMS GABENTI I SSSR 
| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR ĄITUS KRAJTUS.

Nervin
Alexander’s Nervi- 

į nė veikia nuo viso- 
kių nervų 
kilgumo, 

5 kvaišinau
\ dėjimų, rūpesčio ir
Oi susikrimtimo, iste-
1 rijos ir bemigės,
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir grefco 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.
' ALEXANDER’S CO. 

4J4 Broadway
So. Boston 27, Mass.

Balfo metinis rudens vaius
Aukų dėžutėmis mieste su

rinkta apie 400 dol- Vajus tę
sis per visą 
Renkamos 
rūbais.'

Pirmieji 
tus laiškus, 
komis, yra: 
mas 30 dol. Leonas šušys iš 
Highland Park, N. J. 25 dol. 
A .Beržinskas 20 dol. J. Bal
trušaitis 20 dol I. Jatulis iš 
Garwood, N. J- 15 dol., J. Bi
zauskas 10 dol. ir Kalikstas 
Ignaciūnas 10 dol. Kiti aukojo 
po 5 dol. ir mažiau. Bus vė
liau paskelbti ir jie. Bus vė
liau paskelbti ir aukų rinkė
jai. Balfo vajaus Kimitetas iš
siuntinėjo apie 600 laiškų. Iki 
šio mėn. pabaigai laukiame, 
kad visi sugrąžintų prisiųstus, 
laiškus, įdėję į juos savo au
ką švenčiausiam tikslui —pa
gelbėti kenčiantiems savo bro
liams Sibire ir Lietuvoje. Kas 
dar negavote laiško su paragi
nimu aukoti, aukas galite į- 
teikti Newarko Vajaus Komi
tetui K. Trečiokui 315 Wal- 
nut St. ir kun- P. Totoraičiui 
207 Adams St., klebonija.

Skautę ir skaudę dėmesiui

Lapkričio 25 d. 5 v. apati
nėje Apreiškimo parapijos sa
lėje įvyks New Yorko skautų 
Tauro tunto ir skaučių Nerin
gos vietininkijos iškhminga 
sueiga. Sueigos tikslas yra pa
minėti Lietuvos kariuomenės 
šventę ir Lietuvos Skautų 
S-gos 38-sias metines- Po suei
gos bus trumpa programėlė, 
o po to pasilinksminimas. Visi 
vilkiukai Šarūno draugove, 
jūrų skautai, skautai vyčiai ir 
skautės privalo dalyvauti tvar
kingose uniformose. Į sueigą 
kviečiami atsilankyti ir tėve-

New Yorko skautai
uoliai talkininkavo Balfo su

rengtam vakarui — koncertui 
padėjo tvarkyti salę, išplatino 
daug loterijos bilietų. Unifor
muoti skautai ir skautės į va
karą buvo leidžiami nemoka
mai. Balfas tunto vadovybei 
Breiškė padėką.

Rengiamas Whist Party
Lietuvos Dukterų draugija 

lapkričio 24, d- šv. Petro para
pijos salėje prie E. 7th St. 
rengia dovanomis gausų Whist 
Party.

Akademikę skautę būrelis
susiorganizavo ir Bostone. 

Jam priklauso 25 skautai bei 
skautės, šį rudeni jau turėjo 
du susirinkimus, sudaryta 
valdyba iš Birutės Banaitytės, 
Mildos Gedminaitės, Algirdo 
Banevičiaus ir Rimvydo Ta- 
mašiūno. Pirmame susirinki
me Gediminas Kurpis prave
dė įdomų pašnekesį, antrame 
susirinkime lapkričio 11 Julius 
špakevičius papasakojo apie 
meną, parodyti lietuviški pi
nigai kurių daugumas nebu
vo matę, Alg. Banevičius su
pažindino su lietuviškais laik
raščiais, leidžiamais tremtyje.

Padėkos didną, lapkričio 
22, “Darbininko” administra
cijos raštinė bus uždaryta.

Ateities redakcijos 
rengiamam tradiciniam vaka
rui — arbatėlei kuri įvyks 
gruodžio 1 Angelų Karalienės 
par. salėje, salės puošimu rū
pinasi dail. Ada Korsakaitė.

Ig. Povilaitis, 
tarptautinio fronto prieš ko
munizmą pirmininkas, iš Pran
cūzijos atvyko į New Yorką.

M. Lietuvos Bičiuliu D-ja 
lapkričio 25 d.

žosios Lietuvos
Martyno Jankaus 
mirties sukakties

knygą. Pasirodykime, 
esame lietuviais!

Knygos parduodamos sek
madieniais po mišių parapi
jos salėje (po bažnyčia).

Knygas platina K. Barzdu- 
kas, 273 Chestnut St. Kearny, 
N. J- tel..: KE 2-8390.

' Kun. Jonas Kardauskas yra 
persikėlęs iš Chili į Braziliją. 
Jo naujas adresas: Jonas Kar
dauskas, Caixa Postai 676, 
ŠBfito Andre, Ėst. Sao Paulo,

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

GntoriaMtolsMnnotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

Pamaldos
už žuvusius dėl Lietuvos 

laisvės , bus lapkričio 25, sek
madienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. L. S. 
“Ramovės” New Yorko sky
rius kviečia visus dalyvauti 
pamaldose.

Halina Montvilienė 
(Ladavičiūtė)

išlaikė preieminarinius 
tematikos doktorato egzami
nus New Yorko Universitete, 
kur ji šiuo metu dirba; yra 
matematinių tyrimų skyriaus 
vedėja. Matematiką ji baigė 
Kauno V. D- Universitete.

Kazimieras ir Monika Plevo- 
kai lapkričio 18 d. minėjo 30 
metų savo vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Ta proga jų i®* 
tencija atlaikytos šv. Mišios 
šv. Petro par- bažnyčioje.

Kviečia policijos tarnybon
Jauni vyrai, tarp 22—35 m. 

amžiaus, yra kviečiami įstoti į 
Bostono miesto policijos tar
nybą. Kandidatus paruoš The 
Farręn School of Civil Service. 
Įstojamieji egzaminai bus 
gruodžio 15 d., bet prašymai 
priimami jau nuo lapkričio 26 
d. Juos paduoti State House, 
Boston.


