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Ką daryti su Sovietų Sąjunga?

Velionis laidojamas penkta
dienį.

pradėsianti teikti naftą. 
Anglija ir Prancūzija pra- 
atitraukti savo kariuome- 
iš Egipto.
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Amerika, Anglija, Prancūah 
ja Ha mato naują didelį pavt>- 
IV »r ima kalbėti apie tarputę*- 
via vienybę.

Jordanija nusisuko nuo M 
Anglijos

Jordanija lapkričio 27 atsi
sakė nuo sąjungos su Anglija. 
Sąjungos sutartis veikė jau 
20 metų. Pagal ją Anglija nįp- 
kėjo Jordanijai kasmet po 33,- 
600,000 dol. Dabar tuos pini
gus pasižadėjo sumokėti Jor
danijai Saudi Arabija, Egip
tas ir Syrija.

Syrija darosi naujo konflik
to židinys tarp Sorietę ir va- 
Icariačię. Amerikos vyriausybė 
Įspėjo Syrijos vyriausybę dėl 
Sovietę gabenamę ginklų Į 
arabę . kraštus, konkrečiai i 
pačią Syriją.

Syrijos vyriausybė tai pa
neigė ir tvirtino esanti savo 
politikoje nepriklausoma.

Sovietu užs. reik. min. Še- 
pilovas lapkričio 28 Kopsnha- 
goje kaltino, kad Anglija, 
Prancūzija ir Izraelis rengia 
naują agresiją prieš arabas. 
Minėjo, kad tos trys valstybės 
koncentruoja kariuomenę prie 
Syrijos ir Jordanijos sienų.

Turkija, Irakas, Lebanonas 
susirūpinusios soviatiniais

Planas numatė padėtį pana
šią kaip šiaurės Korejoje, kur riiusybės perversmą. Syrija 
Kinijos komunistai buvo iš yra sovietinės atramos basė.

Amerika vidur, rytuose nepa
kęs Sovietų intervencijos. So
vietai nutilo dėl savanorių, 
bet griebėsi kitos priemonės 
- iš Egipto jų agentai subė
go į Syriją. Syrijoje tebesi- 
stiprina ir suorganizavo vy-

vo pažadėta vienas kreiseris. 
4 puolamieji laivai ir 10 po
vandeninių laivų, bet iš tikrų
jų lig šiol davė tik 2 puola
muosius ir 1 povandeninį lai-

liūs, kad paskui jais galėtų 
aprūpinti visą milijoną “sava
norių”.

Ypatinga rolė, buvo skirtavo sutartas ir laikas — Nasse- 
ris turėjo pulti Izraelį 1957 
sausio 26, šeštadieni. Maskva 
samprotavo, kad Izraelis per 
tris dienas turi būti užimtas.

Planui Įvykdyti Maskva tu
rėjo prigabenti Į Egiptą ir Sy
riją sunkiųjų pabūklų, kuriuos 
turėtų po ranka, jei bus rei
kalingi, Maskvos atsiųsti “sa
vanoriai”.

Syrijos apsaugos ministeris 
Rasslan. lapkričio pradžioje 
buvodamas Maskvoje, sutiko, 
kad Sovietai susidarytų nau
jus ginklų ir medžiagų sandė
lius Syrijoje. Sovietų jėgom 
turėjo vadovauti generolas K. 
A. Zasorin. kuris lig karo pra
džios veikė kaip diplomatas 
Sovietų atstovybėje Syrijoje.

Amerikiečių apskaitymu. 
Sovietai per pusę metų į Egip
tą ir Syriją prigabeno ginklų 
daugiau, nei jų reikėjo tiem 
kraštam. Apie už pusę mili
jardo dol. Tarp jų buvo 550 
tankų, 600 sunkiųjų pabūklų, 
75 sprausminiai bombonešiai. 
160 migų. Egipto laivynui bu-

Kanada ir Australija virto 
lyg tarpininkais, kurie ieškojo 
atstatyti vienybę tarp Ameri
kos ir Anglijos bei Prancūzi
jos. Pats Kanados užs.. reik, 
min. Pearsonas lapkričio 27 
parlamente neslėpė susirūpi
nimo dėl Anglijos Common- 
wealtho ir dėl Vakarų skili
mo ir didelę atsakomybės da
li suvertė Amerikai. '

EISENHOWERIS TAIP PAT 
ATGAL

Prez. Eisenhoweris lapkri
čio 27 paskelbė pareiškimą, 
kad Amerika jaučia draugiš
kumą Anglijai ir Prancūzijai. 
Pabrėžė taip pat Nato svarbu
mą.

ką kita kaifT-bidirną Maskvos 
—Kairo ašies naudai”.

ANGLIJA. IR PRANCŪZIJA 
SUKA ATGAL

Po jausmų prasiveržimo 
Anglijoje ir PTancūzijoje va
dovaujantieji asmens šaukiasi 
politinio blaivumo ir tildo ne
pasitenkinimą prieš Ameriką. 
Prancūzijos užs. reik. min. 
Pineau lapkričio 26 parla
mente pripažino, kad Praiicū- 
zija turi daug kartumo Ame
rikai dėl Nasserio rėmimo, 
tačiau ramino, kad Prancūzija 
negali atsisakyti Amerikos 
draugiškumo ir Atlanto pak
to, nes “be jų mūsų laukia 
Vengrijos likimas”.

Gąsdino ir gandas, kad pa
saulio politikoje galinti susi
daryti nauja ašis — Amerika, 
Sovietai, Indija. Tuo atveju 
Anglija ir Prancūzija pasijus
tų išmuštos iš didžiųjų politi
kos veiksnių.

• Sovietų delegacijos prie 
JT pareigūnas Ekimovas ture-

• Vengrijos kum. valdžia jo išsikraustyti iš Amerikos, 
krekėsi į Austriją, kad grą- Jis buvo sučiuptas kurstęs' 
fintų vengras pabėgėlius, jau- Chvastovą repatriuoti į Rusi-

bet pats Eisenhoweris. “Sun- 
day Express” Įžiūrėjo Eisen- 
rowerio asmenini Įsižeidimą, 
kam Anglija ir Prancūzija 
puolė Egiptą be jo pritarimo. 
Anot minėto laikraščio, Eisen- 
hovveris kalbėjęs Hammarskjol- 

dui: “Eisiu su tamsta ir Nas- 
seriu, kad duotume pamoką 
anglam”.

Nepasitenkinimo Amerikos 
politika neslėpė ir Amerikos 
spaudos dalis. W. Lippm.pnas 
(NYT) aiškino: ;}-

"Mes leidomės Įmanevruo
jami į padėtį, kuri reiškia pra
laimėjimą musę tikriem inte
resam ir musę realiem sieki
mam ... Iniciatyva ir galia nė
ra musę rankose, ir mes pasi
jutome darą tai, ko mes neno
rime daryti, tik mes aiškina
mės, kad tai, ką mes darome, 
nėra jau taip bloga ... Musę 
kryptis praktiškai reiškia ne

Syrijai, antrai arabų valstybei, 
kuri buvo klusni Sovietų poli
tikai. Ji turėjo paruošti kitas 
arabų valstybes šiam planui 
Beiruto konferencijoje jos 
prezidentas Schukri ei Kuwati 
siūlė paskelbti šventąjį karą 
Izraeliui. Jis prisipažino arabų 
vadam, kad Maskvoje jam bu
vo pažadėta remti jų kovą iki 
pergalės. .

Tačiau arabę vadai, nors ir 
kaip jie nekenčia anglę, neri*

Europoje įvykiai įšaldyti 
i jau antra savaitė. Apie jų ei

gą galima būtų tarti “Vaka- 
k riiose nieko naujo”.
g Viduriniuose rytuose JT 
į gen. sekr. Hammarskjoldas < 
p derasi, bet nieko teigiamo nė- 
p suranda. Tuo tarpu prez. Ei- 
i šenhovveris išvyko į ūki ir

min. pirm. Edenas Į Jamaiką 
sveikatos taisyti. Lyg norima 
rodyti, kad nieko pavojingo 

H nebėra.

SUSIRŪPINTA LABIAUSIAI 
SKILIMU TARP AMERIKOS 
IR ANGLIJOS - PRANCŪZI-

Č JOS
Skilimas bu'-o labiausiai pa

demonstruotas JT, kada Ame- 
■ • rika balsavo drauge su Sovie- 
• tais ir.Indija už Anglijos-Pran- 

cūzijos - Izraelio kariuomenės 
i beslygini atitraukimą iš Egip

to. Dėl to balsavimo Anglijoje 
; ir Prancūzijoje kilo pasipikti

nimas spaudoje ir parlamen
tuose. Buvo kaltinama jau ne 
Amerikos politika apskritai,

Maskvos remiamas Egiptas ankšto paruošę ginklų sandė- 
turėjo pulti Izraelį 1957 sausio 
26 ir sunaikinti per tris dienas

gilbos Ir valdžios.
Anglų - prancūzų ir Izrae- 

lio invazija į Egiptą ne tik už
bėgo už akių Nasseriui. bet'ir ,3,
demaskavo Maskvos planą* 

“p”.
Minėtas' planas ir Vengrijos

Įvykiai padėjo Anglijos Ėdė- £ 
nui įtikinti prėz. Eisenhovretį, 
kad parodytų atsparumo 9o- 
vietų pasikėsinimui viduri
niuose rytuose. Eisenhoueris 
ir stojo griežtai prieš Maskvos 
"savanorius”. Jo pasisakymas 
sutiktas kaip Ženklas, kad . 'į.

• Prancūzija suvaržė nuo šio 
ketvirtadienio benzino varto
jimą iki 5—16 galonų mėne
siui.

Puodas katilą vanoja
Šiom dienom jugoslavų 

komunistų laikraščio “Borba” 
korespondentas Levi Ameriko
je atsisakė nuo pareigų, nuo 
komunizmo ir paprašė Ameri
ką azylio. Jis atsisakė nuo Ti- - 
to Jugoslavijos, protestuoda
mas prieš buv. min. pirm. 
Djilas suėmimą tik dėl to, kad 
jis pasmerkė Tito pritarimą 
sovietų kariuomenės kišimuisi 
i Vengrijos sukilimą, 
tiniai Jugoslavijos vadai tiki, 
kad socializmas gali būti iš
laikomas tik visiškai atmetant 
demokratiją”.

Lapkričio 26 mirė Brookly- 
no arkivyskupas Tomas E. Mo- 
lloy, išgyvenęs 71 metus, iš
buvęs kunigu 48 ir vyskupu 
35 metus.

Velionis savo vyskupijoje 
garsėjo labiausiai išplėsdamas 
karikatyvinį veikimą ir steig
damas, plėsdamas mokyklas. 
Jis buvo ir šv. Jono universi
teto kancleris.

Gimęs Nashua, N. H., 1885 
mokėsi Brooklyno kolegijoje, 
kunigo mokslus baigė Romoje, 
Amerikos kolegijoje, ir ten bu
vo įšventintas 1908 i kunigus. 
Į vyskupus buvo Įšventintas 
1921 — turėdamas 36 metus 
ir buvo laikomas jauniausiu 
vyskupu. O jo. vyskupija yra 
savo didumu antroji Ameriko
je— turi beveik pusantro mi
lijono katalikų.

Protingas Įspėjimas
Amerikos armijos štabo vir

šininkas gen. M. D. Taylor Į- 
spėjo karinius ir 
tarnautojus, kurie 
riųomenės Įstaigose, atsisakyti 
nuo kalėdinių laiškelių. Prieš 
tai sukilo laiškelių fabrikan
tai. . ./ •

EDENAS su žmona (k.) atvyko j Jamaicos salą pasilsėti.

Vengrijoje 
Malenkovas

Amerika Įspėjo Europą, kad 
naftos gaminių Amerika nega
lės duoti tiek, kiek Europa 
norėtų. Dienai galėsianti duo
ti iki 500.000 bareliu. Ameri
ka 
kai 
dės 
nes

Dt’LI.ES K ligoninės atvyko j Key West pažuvauti.

Ar Vengrų pabėgėliai kada sugrįš?
Jungt. Tautose iškilo kova kontrastas tarp to, ką mes 

dėl Vengrijos pabėgėlių. Ku- kalbame apie vengrus ir ką 
bos atstovas Emilio Nunez-Por- darome. Primena, kad nei są- 
tuondo kaltino Sovietus, kad 
jų kariuomenė išžudė 65.000 
vengrų. Dukart tiek žuvo ki
tais būdais. Kaltinimus palai
kė ir Salvadoro bei Haiti at
stovai.

Čekoslovakijos komunistinis 
atstovas kultūros komisijoje 
siūlė iš Austrijos vengrus pa
bėgėlius repatrijuoti. Komu
nistas albanas pridėjo: “laisvi/ 

Sovietų 
Amerikos

būdu” repatrijuoti
Sobolevas kaltino 
balsą, kad jis esąs didžiausia 
Amerikos gėda ir tt. Amerikos 
atstovas Knowlandas atmetė 
griežtai visus repatriacijos 
siūlymus.

LIPPMANNAS IEŠKO, KUO 
SOVIETAM UŽMOKĖTI

Vengrai, nors jaučiasi Vaka
rų išduoti, desperatiškai tebe- 
sipriešina streikais. Kadar, 
Maskvos pastatytas min. pir
mininkas, nepajėgia vengrų 

' patriotų perkalbėti. Jam Į pa
galbą lapkričio 23 atvyko iš 
Maskvos Malenkovas.' (Jis bu
vo atvykęs 1940 vasarą ir į 
Lietuvą, kur slaptame NKVD 
pareigūnų pasitarime barė, 
kad jie nepajėgia suvaldyti 
“kontrevoliucinio elemento”. 
Jis klausė; “Ar jūs neturite 
pakankamai šautuvų”).

♦ Kadaras viešai pripažino,
kad jo pirmatakas Imre Nagy 
yra išvežtas iš Vengrijos “ku
riam laikui” _ . . - _

sekretorių dėl Vengrijos. Jei
• Tito-spauda piktai kerta- Vengrija nepriims JT rezoliu

cijos ir nesustabdys deportaci
jų bei neįsileis JT stebėtojo, 
tai reikia priimti kitą rezoliu- 
CW — pašalinti iš Jungt. Tau
tų Vengrijos atstovus.

Knowiandas siūlo;
Jei Sovietai neatitrauks sa

vo kariuomenės iš Vengrijos, 
tai reikia Sovietus pašalinti iš 
Jungt. Tautų.

McCarthy siūto:
Amerika turėtų leisti sava

norių lakūnų eskadrilei nu
skristi į Vengriją ir subom
barduoti kelius, kad Sovietai 
negalėtų išvežti vengrų, ir to
kiu būdu nutraukti tą “vergų 
rinką”. Senatorius kalbėjo: 
“Didžiausias gėdos vertas 
lykas, kurį kada nors teko 
kelti laisvajam pasauliui, 
tas, kad jis davė ginklus

• Rumunijos cMogacija bu
vo iškviesta į Maskvą. Ji pa
reiškė ištikimybę Maskvai. 
Maskva jai pažadėjo ūkinės 
pagalbos.

•. Komunistinės Kinijos val
džia paskelbė kvietimą Chiang 
Kai-Shekui grįžti į Kiniją ir 
dalyvauti valdžioje.

to spaudą, kovojančią su Mas
kvoje besireiškiančiais stali- 
nistais.

• Vengrijos komunistinė 
spauda kaitina kardinolą Min- 
dszenty, kad jis esąs ‘Tipin
gas fašizmo atstovas”. Kardi
nolas tebėra Amerikos atsto
vybėje.

jungininkai-nei Amerika nieko 
nepadarė sulaikyti sovietinės 
kariuomenės siautėjimui Ven
grijoje. Bet ir Lippmannas te
randa tik dvi išeitis; arba pri
glausti laisvajame pasaulyje 
90,000 vengrų pabėgėlių, skai
tantis su mintimi, kad jie jau 
negalės grįžti į Vengriją, arba 
pasirūpinti, kad jie galėtų 
grįžti, pašalinus iš Vengrijos 
Sovietų kariuomenę. Ne tik iš 
Vengrijos, bet jr iš Lenkijos. 
Čekoslovakijos bei rytų Vokie
tijos. Sovietai — samprotauja 
Lippmannas — be kainos ne
pasitrauks. Tad reikia derėtis 
ir siūlyti kainą. Kokią— nesa
ko. Bet iš to, kad išlaisvinti 
reikia tik Vengriją, Cekoslbva-

_ . kiją, Lenkiją, rytų Vokietiją, 
W. Lippmannas (NYKT) atrodo, kad bus linkęs ir rytų 

pripažįsta, kad maža yra žmo- Europą dalyti pusiau, kaip 
nių, kurie nejaučia, kokis yra Korėją, ar Vietnamą.

NAFTĄ SIŪLO SOVIETAI
Išnaudoti naftos trūkumą 

Europoje puolėsi Sovietai. Jie 
pasisiūlė Prancūzijai pristaty
ti vietoj ligšiolinių 20.000 to
nų 100.000. Prancūzija anks
čiau gaudavo iš vidurinių ry
tų arti 2 mil. tonų mėn. Ame
rikos atstovas Prancūzijoje 
Dillon vyksta i Washingtoną 
gauti instrukcijų tuo ir kitais 
reikalais dėl santykių su Pran
cūzija.

munistiniam pasauliui, bet jo
kios pagalbos nedavė . vengrų 
patriotam. Dar nėra vėlu at
statyti mūsų tautinę garbę, 
bet mum liko jau nedaug lai
ko”.

McCarthy taip pat pareiškė, 
kad i naujus ’ senatoriaus rin
kimus jis eis su šūkiu: paša
linti- Ameriką iš Jungt. Tautų 
ir Jungt. Tautas pašalinti iš 
Amerikos.

Kas atstovauja Australijai— 
pabaltiačiai. Kas atstovauja 

Sovietam — pabaltiečiai
Vytautas Sąlkūnas iš Aus- 

tralijo? rašo, kad pasaulinės 
olimpijados metu tenai susiti
ko dvi -krepšinio komandos: 
Australijos ir Sovietų Sąjun
gos. Sovietų komandoj buvo 3 
lietuviai ir 3 latviai Australi
jos 2 lietuviai 3 latviai ir vie
nas graikas.

IŠAIŠKINO SLAPTI MASKVOS PLANĄ
Amerikos slaptoji žvalgyba 

padėjo ant stalo prezidentui 
Eisenhoweriui 18 puslapių do
kumentą su užrašu “labai 
slaptai”. Jame buvo sovietų 
planas, pavadintas “p” — pa
gal pavardę sovietų užsienių 
reikalų miflisterijos vidurinių 
rytų skyriaus vedėjo Andrei 
P. Pavlovo; jau astuoni mėne-

• Egiptas kraipėsi į gen. šiai jis tam skyriui vadovauja 
sekr. Hammarskjoldą, kad nu
statytų terminą, iki kada .ang
lai, prancūzai, izraelitai' turi 
pasitraukti.

• Izraelio parlamentas kreb 
pėsi į Jungt. Tautas, kad su
laikytų Egipte žydų persekio
jimą ir išleistų žydus iš kon
centracijos stovyklų.

ir sudarė planą, kaip drąsiausiu 
būdu Sovietai gali įsigyti bazę 
viduriniuose rytuose.

Planas “p” numatė užimti 
hjraelį ir jį padalyti tarp Egip
to ir Syrijos. Pagal parodymus 
Egipto štabo karininkę, kurie 
dabar buvo paimti į nelaisvę, 
tarp Maskvos ir Kairo jau bu-
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SPAUDA
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kad jis 
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Len- 
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A. 
taip
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spaudos atsiliepimai tik rodo, 
kad tai yra tie patys tauti
ninkų veikėjai, kurie prieš 
Raštikį -varė akciją ir Smeto
nos akyse.

“egoistiniais 
nesiorientavęs politi-

WALTEK GIBB, anclu pilotas, 
įsivilkęs i naujus rūbus, pritaiky
tus aukštam skridimui.

laisvių nei Rusijoj.
Sovietų komunistinė

HETV KORĖJON parvežtas lavonas lakūno, kurį rusu 
nušovė prie šiaurinės Korėjos sienos.

Nr. 1 prašneko apie rytų Europą
Vengrijos įvykiy atgarsiai 
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kiai didžiulis akmuo į
nusistovėjusį tvenkinį sukėlė 
bangų ratus. To nebuvo pajė
gę sukelti Lietuvos partizanų 
kovos. .Įvykių Lietuvoje vaka
rai “nepastebėjo”., nes jie bu
vo per anksti, kada Vakaruose 
daugelis buvo giliai isisapnavę 
i amžiną bičiulystę su Maskva. 
Vengrų kraujas sujaudino Va
karus. Labiausiai visuomenę 
Europoje ir Amerikoje. Visuo
menė visa širdimi stojo Veng
rijos pusėje. Prašneko Yeng-

. rijos bei Lenkijos įvykiai ir į
diplomatų sąžines. Tik .jie 
stengiasi ar savo sąžines nura- 

. minti ar kitus įtikinti, kad jie 
esą nekalti dėl pralieto krau
jo; kiti stengiasi atverti akis

Buvusio kariuomenės vado 
St. Raštikio atsiminimų knyga 
“Kovose dėl Lietuvos" turėjo 
tiek pasisekimo, kad trumpu 
laiku buvo beveik išpirkta. Iš 
kitos pusės susilaukė ir dau
giausia polemikos. Labiau*

- šiai sukilo prieš ją tautininkų 
spauda — Vienybė ir Dirva.

Dirvoje lapkričio 8—15 nr. 
nr. dr. J. Paplėnas paskelbė 
pasikalbėjimą su buv. gen. ir 
krašto apsaugos ministeriu K. 
Musteikiu. pabėgusiu iš Lietu
vos sykiu su A. Smetona. At
sakinėdamas į klausimus. K. 
Musteikis imasi dvejopos ro
lės — “pajuodinti” Raštikį 
bei jo knygą ir “pabaltinti” A. 
Smetoną. Raštikio' knygoje 
esą “daug knygos skyrių, ypa
tingai paskutinieji, parašyti 
dažnai prasilenkiant su tiesa 
ir apgailėtinai šališkai”. Kai-, 
tina Raštikį. kad būdamas ka- 
riuomenės vadu jis “nevengė 
kišimosi į įvairius ano meto 
Lietuvos gyvenimo įvykius". 
Ir tai padarė žalos pačiai ka
riuomenei.

Šito pareiškimo vertė išky
la tada, kai atsimeni, jog A. 
Smetoną į “tautos vadus" iš
kilo taip pat kariuoonienės 
‘kišimosi" dėka. Bet Musteikis 
nutylėjo skirtumą tarp Rašti
kio kišimosi ir to kariuomenės 
kišimosi, kuris iškėlė Smetona 
į vadus. Smetonai iškelti buvo 
pavartota kariuomenės jėga, 
smurtas: Raštikio kišimasis 
reiškėsi demokratinėm prie
monėm — įsitikinėjimu. opi
nija; karinę jėgą jis atmetė. 
Kai jis pamatė, su kokiais 
žmonėm turi reikalą, jis ne- 
vėlė kariuomenės į naują su
kilimą. bet pats pasitraukė. 
Šitą situaciją parodo kaip tik 
Musteikio plačiai atpasakoja
mas konfliktas tarp Smetonos 
ir Merkio bei Skučo iš vienos 
pusės ir Raštikio iš kitos dėl 
Raštikio straipsnio Karde, ku
ris buvo sukonfiskuotas Pasi
kalbėjime pas prezidentą po 
visokių 
kalbėjo, 
teikis: 
Neturiu 
Nieko

autoriteto, ir bus jau gatvės 
paskirtas kariuomenės vadas".

Teisindamas A. Smetoną, 
K. Musteikis vadina jo elgesį 
“tėvišku", rodo jį remiantis į- 
statymais. a konstitucija, nesu- 
tapdant asmens su vieta. Sme
tona kalbėjęs: “Mes visi ne
amžini. kiekvienas galim •būti 
pakeistas kitu”. Taip Smetona 
kalbėjo, galvodamas apie Raš
tikį. Bet jis taip ne galvojo 
apie save.

A. Smetona kalbėjęs prieš 
visuomenės spaudimą delega
cijom (ne sukilimas!) Raštikio 
grąžinimo reikalu: jei klausysi
me gatvės, "tai kur mes nuei
sime. Turime konstituciją, tu
rime įstatymus ... To ir laiky
simės”. Tai kitiem taikoma, o 
pats A. Smetona sulaužė kon
stituciją ir nesilaikė savo pa
ties išleistų įstatymų.

Musteikio primenami faktai 
apie Smetonos pareiškimus tik 
labiau paryškina Smetonos 
dvejopą matą — sau vieną, 
kitiem kitą.

K. Musteikis teisina Smeto
nos elgesį ir dėl sovietinio ul- 
timat ūmo. Rašo: “Preziden
tas iš esmės nesutiko ultima
tumo svarstyti, siūlė jį atmes
ti ir jėga priešintis bolševi- 

'kam”. Kai'taip rašo, tai kyla 
klausimas, o nuo ko gi pri
klausė ultimatumo priėmimas 
ar atmetimas, nuo ko priklau
sė pasipriešinimas?
ties Smetonos išleistą konsti
tuciją. politinė ir karinė vy
riausioji valdžia buvo sutelkta 
prezidento rankose. Ir Mustei
kis toliau sako: “Ultimatu
mą priimti ar atmesti buvo 
prezidento galioje. Jis jo netgi 
nesvarstė ir protesto ženklan 
išvyko iš valstybės". Faktus 
Musteikis nurodo teisingus, 
bet neteisingai juos aiškina. 
Teisybė, kad išvyko, bet ne
teisybė. kad jo išvykimas buvo 
protesto ženklas. Nei tauta 
nei užsienis iš jo negirdėja 
nei žodžio Priešingai, jis ofi
cialiai perdavė pareigas Mer
kiui. perdavimo rašte nurody
damas nesveikata kaip išvyki
mo priežastį, o ne protestą.

Musteikis stoja teisinti 
Smetonos žygių. Ir vis 
nutinka, kad pateikia medžia
gos jį labiau kaltinančios.

Dirvoje lapkr. 22 slapyvar
džiu prisidengęs autorius jau 
kaltina St. Raštikį. 
elgęsis 
mais”.
nėję padėtyje, nusikaltęs ne
veiklumu ir neklusnumu”; jis 
esąs “kariuomenės likvidato
rius priešo tarnyboje”; jo 
knyga turėjusi būti pavadinta 
“Kovoje dėl savęs”.

Tokie dabartiniai tautininkų

nusipirkęs. Jo (Merkio) kal- 
buvo šiurkšti. Gaila, ncga- 
jos pakartoti, nes joje ba 
ir neliteratūrinių išsireiški-

pareiškimų Raštikis 
kaip atpasakoja Mus- 
“Aš nieko nenoriu, 
nei namų, nei dvarų, 

nenoriu, tik paleiski1
mane iš kariuomenės". Mer
kys ta Raštikio pasakymą pri
sitaikęs sau. nes jis buvo dva
rą 
ba 
liu 
vo
mų. Raštikis į tai nieko neat
sakė". Smetona norėjo, kad 
Raštikis būtų jam klusnus ir 
vietoj atleidimo siūlė atosto
gas su viltimi, kad “po šios 
pamokos, grįžęs iš atostogų, 
žinos savo vieta ir dirbs". 
Taip Smetona aiškino Merkiu*, 
kai jau Raštikis b ;v<» išėie>. 
O kai Raštikis buvo atostogo
se ir pradėjo vykti delegaci
jos pas krašto apsaugos mi- 
nisterj dėl Raštiko grąžinimo 
į pareigas. Smetona ėmė gal
voti apie nusikratymą. Rašti
kiu visai ; jis kalbėjo apie Raš
tijų: "Jam pačiam bus dabar 
nepatogu, nebeturės reikiamo

prieš tolimesnę įvykių eigą. 
Prie pastarųjų priklauso ir 
George F. Kennanas, buvęs 
Amerikos politikos- planuoto
jas, buvęs Amerikos atstovas 
Maskvoje, kurį laikraštininkas 
Joseph Alsop vadina ekspertu 
Nr. 1 Rusijos klausimais. AI- 
sopo pasikalbėjimą su George 
Kennanu paskelbė The Satur- 
day Everiing Post ryšium su 
įvykiais Vengrijoje ir Lehki- 
joje. Mėginam glaustai su
traukti ten pareikštas Ken- 
nano pažiūras dėl Sovietų 
santykių su rytų Europos sa
telitais.

Ar komunizmas išsilaikys?
Rusai dar prieš bolševizmą 

mėgino laimėti rytų Europos 
tautas. Bet jiem — aiškina 
Kennanas — vis nesisekė dėl 
kelių priežasčių. Viena, rytų 
Europos kraštuose buvo auk
štesnis gyvenimo Standartas 
nekaip Rusijoje; konstitucinė 
santvarka ten davė daugiau 
asmens 
Antra,
sistema yra savo esmėje klai
dinga — klaidingai supranta 
žmogaus prigimtį, klaidingai 
supranta gyvenimo įvykius ir

sirodė visai Maskvai nepatiki
mos. Tad sovietam beliktų sta
tyti satelituose kiekvienoje 
gatvėje savo tankus. Net Sta
linas susilaikė nuo tokio visiš
ko Jugoslavijos okupavimo, 
matydamas, kad Jugoslavijoje 
jis neturi žmonių, kurie pa
remtų jo režimą.

Tačiau Kennanas prileidžia, 
kad sovietai tam tikrais atve
jais gali pavartoti kariuomenę. 
“Sovietų vadai gali imtis kraš
tutinių priemonių sugundyti 
neišmintingos Vakarų akci
jos... Jie galėtų būti sukurs
tyti grėsmės, kad rytų Euro
poje susidarytų nepriklauso
mos nuo Maskvos vyriausybės, 
kurios imtųsi antisovietinės ir 
ant ikomunistinės akcijos”. 
Dėl tų priežasčių rusai neati
trauks savo kariuomenės iš 
rytų Europos.

prie tvirtinimo, kad sovietinis 
komunizmas paneigė žmogaus 
prigimties teises. Esą morali
niai principai, ilgą laiką pa
neigti ir laužyti, atsikeršija. 
Jie gali virsti nauja netvarka, 
kraujo praliejimu ir katastro
fom. Šiandien rytų Europoje 
tų principų paneigimas susi
laukė vaisių. Sveikos jėgos 
reiškiasi tautose. Ne mes jas 
sukūrėm, jas leido Dievas .. 
Komunistinė sistema pačioje 
Rusijoje gal pajus konvulsijas 
kaip Vengrijoje ir Lenkijoje. 
Lenkijos įvykiai reiškia pra
džią suskilimo pačioje komu
nistinėje sistemoje, arba “jie 
gali būti įvadas į sukrėtimus 
atskirose srityse kaip buvu
sios Baltijos valstybės ar Uk
raina”.

moralinės jėgos reikšmę. “Dėl 
* šios priežasties aš visada abe

jojau, ar sovietinė sistema iš
silaikys savo pilna totalistine 
forma net pačioje Rusijoje”.

Ar Įvykius lemia komunistų 
tarpe pasireiškęs patriotizmas?

Kennanas mano, kad rytų 
Europoje vyksta dvejopa rai
da. Vyksta kova už tautinę 
laisvę, už . išsivadavimą nuo 
svetimos kontrolės. Kita raida 
— tai kovą už asmens laisves. 
Tai antikomunistinis procesas. 
Jis kyla iš 1 masės, ir daugu
mas komunistų jam yra prie
šingi. Net tie komunistai, ku
rie nori atsipalaiduoti nuo 
Maskvos. Tos dvejopos link
mės nebūtinai gali sutapti.

Ar komunistai atves į 
vę?

Kennanas sutinka, kad 
kijoje Gomulka gali būti
daug pažadėjęs — grąžinti žo
džio ir spaudos laisvę, panai
kinti kolchozus ir tt. Jis rizi
kuoja, kad negalės jų įvykdy
ti. Lenkija turi ypatingas są
lygas. kurios verčia ją eiti su 
Maskva — tai Lenkijos vaka
rinės sienos. Be Maskvos pa
ramos Lenkija jų neišlaikys 
prieš Vokietiją. Bet Kennanas 
netiki, kad ir kituose kraštuo
se komunistinės partijos rytų 
Europos kraštuose vairuotų 
link realios demokratijos.

Ar Maskva gali duoti nepri
klausomybę satelitam, jeigu 
jos niekas neprivers?

Tokie įvykiai — mano Ken
nanas — kaip dabar Vengri
joje 
kvos 
rytų 
Tos 
Vengrija bei Lenkiją, reiškia
si Jr kitur.

Maskvofc kai kurie viešpa
čiai norės imtis kariuomenės, 
kad sunaikintų nepriklausomy
bės siekimą. Bet dėl dviejų 
priežasčių jie negalės to pa
daryti. Viena, jie negalės at
statyti Stalino represijų sate
litiniuose kraštuose, neatstaty- 
dami jų pačioje Rusijoje. An
tra, satelitų kariuomenės pa-

Kiek sprogdinančios jėgos 
yra satelitiniuose kraštuose?

Nors komunistinė propagan
da yra paveikusi dalį jaunimo, 
tačiau Kennanas mano, kad 
satelitiniuose kraštuose Mask
vai palankių žmonių yra ne 
daugiau kaip 5%. Žmonės no
ri valdytis savarankiškai, ir 
tai Maskva žino.

Ar įvykiai gali turėti reikš
mės pačioje Sovietų 
je?

Opinijoje Maskva 
laimėjusi ir už tai
nors atsakyti. Galimas daik
tas, kad turės nukentėti Chruš
čiovas. Dabar yra sustiprėjusi 
armijos reikšmė. Žukovas nė
ra draugas nei Chruščiovui nei 
Malenkovui. Įvykiai galėjo su
kelti taip nusivylimą tarp in
teligentijos ir studentų, kurių 
tarpe buvo komunistų idealis
tų.

Kokia Amerikos rolė tų i- 
vykiu akivaizdoje?

“Mes turime laukti ir žiūrė
ti... Ligi Sovietų Sąjunga nė
ra radikaliai pasikeitusi, mes 
turime stebėti ir daryti reika
lingų pastangų atsižvelgdami į 
šiandieninę stiprią Sovietų 
Sąjungos karinę ir politinę re
alybę. Bet mes amerikiečiai, 
turime taip pat išmokti savo 
planus ir viltis grįsti ne trum
palaikėm, bet ilgo laiko žmo
gaus prigimties ir politinio 
vyksmo realybėm. Pasitikėji
mas šitom realybėm ir drąsa 
bei kantrybe leisti jom dirbti 
savo darbą yra tie dalykai, ku
rie mum reikalingi".

Ką šitie migloti žodžiai reiš
kia ir kokią politiką jie siūlo 
Amerikai — kitu kartu. M.

Europa kenčia, netekus 70% naftos
Kiek Europos ūkis pajuto 

Sueso kanalo uždarymą ir naf
tos nutrūkimą, rodo “U. S. a. 
W. Report” daviniai. :

Iš Irako vamzdžiais tekėjo 
nafta į Viduržemio jūros uos
tus. Kasdien po 1,725,000 ba
relių, arba 70% visos Europo
je suvartojamos naftos. Dabar 
tie vamzdžiai Syrijoje suga
dinti. Europą ištiko “maža
kraujystės” bėdos. Naftos 
trūkumas atsiliepė ne tik'ke
leivių ar norinčių pakeliauti 
patogumui, bet ir pramonei.

Ar.gliįoįe .nuo gruodžio 17 
automobilistai (o jų yra arti 4 
milijonų) gaus benzino tik po 
du galonus per savaitę ir ga
lės pakeliauti tik 20 mylių per 
mėnesį, šildymui nafta jau 
sumažinta iki 3—4 valandų 
per dieną. Benzino sumažini
mas sukėlė sunkvežimių strei
ką. Iškritus iš apyvartos apie 
1000 sunkvežimių, rinkose 
pūsta daržovės ir kitokios mai
sto prekės. Londono birža ner
vinga. Gamyba priversta susi
siaurinti.

Prancūzijoje benzinas la
biausiai reikalingas karo rei
kalam Alžire.. Po benzino su
mažinimo piliečiai puolėsi su
darinėti ir kitokių dalykų at
sargas — cukraus, muilo, mai
sto. Naftas trūkumas verčia 
sumažinti gamybą. Gresia in
fliacija.

Danijoje naftos ir benzino 
vartojimas sumažintas 20—

Vokietijoje benzino kainos 
pakilo. Bet Vokietija pati pa
sigamina 30% jai reikalingo 
benzino sintetiniu būdu. Tad 
joje trūkumas ne tiek jaučia-

ir Lenkijoje reiškia Mas- 
nenormalaus įsigalėjimo 
Europoje galo ženklus, 

jėgos, kurios sprogdina *
mas.

varto- 
auto- 
leidi-

Ar Amerika prisidėjo prie 
įvykių raidos rytų Europoje?

Kennanas tą reikšmę sten
giasi sumažinti. Jis priminė 
sakmę apie musę, kuri tupė
dama ant jaučio rago skelbė
si :“Ir mes arėme”. Amerikos 
reikšmė nebent tik tokia, kad 
Amerikos laisvo gyvenimo pa
vyzdys yra davęs įkvėpimo 
vengram. Kennanas vėl grįžta

Švedijoje sumažintas 
jimas 50%. Privatiniai 
mobilistai be specialių 
mų visai benzino negauna.

Turki joje automobilistam 
per dieną duoda du galonu 
benzino. Sekmadieniais visai 
neduoda.

Olandijoje sumažintas var
tojimas 15%. Sekmadieniais 
visai uždrausta.

Austrija mažiausia yra bė
dos paliesta. Ji pati gamina 
per metus daugiau kaip 3 mil. 
tonų naftos ir trečdali tos ga
mybos turi atiduoti- Sovietam; 
tačiau likusios dar užtenką 
sau ir eksportui.

Europa turi atsargų dar 6 
—8 savaitėm, jei normaliai 
vartotų. O jai reikia kasdien 
gauti po 2 mil. barelių. Vie
nintelis išgelbėjimas — Ame
rika. Italija jau kreipėsi į Ame
riką pagalbos ne tik sau. bet 
visai 17 Europos va’stybių 
kurios sudarė karinę uniją. 
Ta pagalba trejopa — duoti 
Europai Amerikos naftos, duo
ti tanklaivių, kuriais garima 
būtų parsigabenti naftos iš 
Persijos aplink Afriką, duoti 
pinigų.

Aišku. Amerika duos. Tik 
ji nesutinka duoti atskirom 
valstybėm, kad neremtų tie
siogiai Anglijos. Prancūzijos 
ir Izraelio. Visa pagalba turi 
eiti per Europos ūkinę sąjun
gą. Amerika tuo duoda su
prasti Anglijai ir Prancūzijai, 
kad jos nesiimtų rizikingų su
manymų, kuriem nėra prita 
rusi Amerika.

Sueso kanalas tcga’ės būti 
išvalytas ir vėl vartojamas ma
žiausiai 
simistai 
mėtį.

Taigi 
ta. ir 
kraujas 
ga transfuz.iju iš
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Sueso gysla užspaus- 
Europai reikalingas 
nebeteka. Ji rcikalin- 

Amerikos. 
Už tat tiek daug dėmesio ir 
kreipiama į Sueso kanalą.

Vengrijoje teka tik vengru 
kraujas, kuris Europai naftos 
neatstoja.
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Politika prie Sinajaus kalno

Yra gana būdingą, kad po
karinės politikos kelias atvedė 
iki Sinajaus kalno. Kitados 
prie to kalno buvo atvesta žy
dų tauta ir jai duoti Dešimt į- 
sakymų. Apie tai galima pasi
skaityti Senajame Įstatyme ir 
pasižiūrėti dabar rodomo fil
mo, kuris ir pavadintas ‘‘De
šimt Įsakymų”. Lyg tyčia tas 
filmas pagamintas mūsų die
nom, kai žydų, karavanai pa
traukė į Sinajaus dykumą. 
Tiktai ši kartą Izraelio tauta 
ėjo priešingu keliu: iš Pažadė
tosios žemės i Egiptą. Bet 
Egiptas savo ruožtu nori pa
kartoti ir tai, kas atsitiko Mo
zės laikais: Egipte gyvenan
čius žydus priversti išeiti iš 
Egipto Į Palestiną.

Ar visa tai yra tik atsitik
tinumas, kažkoks keistas isto
rijos pasikartojimas, ar tai tu
ri ir gilesnę prasmę? Kodėl 
pokarinė politika atsidūrė prie 
Dešimties įsakymų kalno?

-o-
Pokarinė politika niekur ki

tur negalėjo nuvesti, kaip tik
tai prie to kalno, kuris yra 
Susijęs su Dievo įstatymais; 
ir niekur kitur ji negalėjo 
taip užstrigti, kaip čia.. Kas 
Dievo Įsakymų nesilaiko, kitur 
ir nebenueina, kaip tiktai i 
akligatvi, kuris dabar vadina
mas Suesu. Prie šio užakusio 
kanalo susipyko praėjusio ka
ro draugai ir nedraugai, prie 
jo užkliuvo ir taikomoji Jung
tinių Tautų politika.

Atsitiko tai dėlto, kad šiame 
konflikte aštriai atsistojo ne 
tiktai politikos reikalai, bet ir 
moralės principai, kurie yra 
nusakyti Dievo Įsakymų. Po
karinėje politikoje mažai jų 
buvo paisoma arba visai nepai
soma. Dabar sukrusta žiūrėti 
teisingumo ir prilaikyti užpuo
liką, kad jis nežudytų. Bet išė
jus prieš atvirą užpuoliką, pa
sirodė, kad tuo pačiu žygiu 
paremtas užpuolikas slaptas. 

Aiškiau tariant, sudraudus ang 
lūs ir prancūzus, liko išsau
gotas veržlus Egipto diktato
rius, o už jo nugaros —slapti 
sąjungininkai bolševikai. Tei
singumas, pritaikytas vieniem, 
parėmė kitų neteisingumą. 
Susidarė nepraeinamas akli- 
gatvis.

-o-
Sis akligatvis pasidarė dar 

tamsesnis, kai tuo pačiu metu 
politikai moralės klausimą pa
statė Vengrijos sukilimas, čia 
užpuolikas pasielgė labai žiau
riai. Jam reikėjo taikyti ir la
bai griežtos sankcijos; juoba, 
kad jo kruvinos rankos kyšo 
ir Sueso konflikto užkulisiuo
se. Bet su pikčiausiu žmonių 
priešu vis dar apsieiname pa
gal seną pokarinės politikos 
metodą: jam nebetaikoma to 
paties mato, kaip kitiem. So
vietų žmogžudybės pakenčia
mos. Atrodo, tartum Dievo i- 
sakymai politikų neįpareigotų 
ginti žudomąjį kiekvienu atve
ju-

Dėl tokios nenuoseklios po
litikos, nesuderintos su morale, 

ir atsitrenkiama Į Sinajaus 
kalną; sakytume, tam, kad bū
tų prisiminta, jog Dešimt Įsa
kymų ’ yra ir jie galioja taip 
pat ir politikai.

-o-
•- Pokarinė politika, užuot pai
siusi visų interesų ir. sprendu
si pasaulines problemas visuo
tiniu bei teisingu būdu, tesi
renka tai, kas didiesiems ne
ša pelną arba graso nuostoliu. 
Ji šoka apie biznio veršį, kaip 
kitada žydai yra šokę apie auk
sinį jautį prie Sinajaus kalno 
papėdės. Dėl to ir Jungtinės 
Tautos pasidaro turgaviete, 
kur deramasi ir kalbamasi su 
tais, kurie kitiem paneigia lais

vę, kai chartoje iškilmingai 
Įrašyta, kad jos tarnaus kitų 
laisvei ginti. Tokia politika 
kitur ir negali vesti, kaip tik
tai Į akligatvį.

Atominis karas gali įvykti I966 metais
Koegzistencija, kurią patys 

rusai Budapešte nužudė, pra
ėjusią vasarą buvo dar labai 
gaji. Daug kieno ausį kuteno 
maloni Kremliaus meliodija, 
kaip sirenų giesmės Odisėjaus 
draugam. Tasai Trojaus karo 
didvyris buvo priverstas savo 
bičiuliam užkišti vašku ausis 
ir juos pririšti prie laivo stie
bų, kad neįsigeistų kopti į 
pavojingą'merginų salą ir ten 
palikti savo kaulus. Vakarie
čiai, mokyti žmonės, gerai ži
no tą seną graikų pasakoji
mą. Vis dėlto vakariečių bū
riai, kurių niekas pririštų ne-, 
laikė, keliavo į Sovietų Rusiją 
pasiklausyti “raudonųjų sire
nų” giesmės, o taip pat jas 
kvietėsi pas save, kad pašoktų 
ir padainuotų tiem, kurie ne
gali į Rusiją nuvykti.

Dėl tos koegzistencijos į 
Londoną buvo atsikviestas 
Maskvos baletas. Buvo taip 
pat parsivežti rusų sportinin
kai. Viskas klostėsi gerai, bi
čiuliškai, tik neapdairi vagišė 
Nina Ponomareva, įsigeidusi 
k a p italistinių skrybėlaičių, 
šventiškas nuotaikas padrums
tė. Bet moterim galima ir at
leisti — jos pridaro neapgal
votų išdaigų. Sunkiau pateisin
ti lordą, anglų aristokratą, ku
ris moka išlaikyti bent šaltą 
mandagumą ir saiką. Deja, 
nearistokratiškai pasielgė lor
das Bernardu Law Montgome- 
ry. Tuo pačiu metu, kai Lon
done šoko Maskvos baletas, 
tasai anglų feldmaršalas
savo tautiečius pašokdino 
niauriais pranešimais, Į kur 
gali vesti traukli koegzistenci
jos giesmė. Prieš pusantro 

AMERIKOS vakaruose, kur seniau arkliais skraidė kaubojai, dabar laksto sprausminiai lėktuvai, 
greitesni už garsų.

mėnesio Montgomery dar ne
žinojo, kad koegzistencija bus 
uždusinta beviltiško vengrų 
pagalbos šauksmo, bet jis kal
bėjo apie ateitį, šiurpesnę už 
kruvinas Vengrijos dienas.

★
Lordas Montgomery spalių 

mėn., kai Londone šoko rusų 
baletininkai, skaitė paskaitą 
Karališkam Karo Institute. Jo 
žodžius atpasakojo didieji laik
raščiai, kaip “Times” ir 
“Manchester Guardian”, bet 
jokių komentarų nepridėjo, 
sakytume, juos prapuldė, kad 
svečiam iš Maskvos nepadary
tų prasto įspūdžio. Paskui ūž
telėjo Vengrijos įvykiai, JAV 
prezidento rinkimai, subliuvo 
nemaloniai Sueso kanalo lai
vų sirenos.. ■ Montgomerio'žo
džiai dingo, o jie verti prisi
minti kaip žmogaus, kuris su 
karu turėjo daug reikalų ir 
kuris dabar yra Nato antrasis 
viršininkas. Jisai kalbėjo apie 
būsimą atomini karą 1966— 
1969 metais. Jei metus sunku 
tiksliai nustatyti, tai karo vaiz
das gali būti visai tikras, o vi
sai tikra tai, kur pasaulis ei
na, pakęsdamas ligšiolinį So
vietų Sąjungos ginklavimąsi ir 
tūpčiodamas tiktai diplomatų 
kabinetuose.

★
"Atominio karo galima iš

vengti, — kalbėjo feldmarša
las Montgomery, — bet reikia 
to tikrai norėti ir realiai žiū
rėti į padėtį”. Čia jisai labai 
šiurkščiai puolė Vakarų politi
kų vaikišką optimizmą, nesu
tarimą, stoką gerai išdirbto 
plano. “Arba mes realiai žiū
rėsime Į padėti ir planuosime.

kaip geriausiai susitvarkyti, 
arba mūsų laukia katastrofa. 
Padėtis yra labai ^ritiška”. 
Montgomery siūlė, kad tuojau 
būtų imtasi

“kordinuoto pasaulinio pla
no kovai su komunizmu'*.

Tam reikia: vienos koordi
nuotos vadovybės politiniams 
ir kariniams veiksmams, kari
nių jėgų centralizacijos, di-

BEBNARD LA\V MONTGOMERY

dėsnio ginklų suvienodinimo, 
jų tinkamo paskirstymo ir iš
dėstymo, rimtų pastangų ne
užsileisti rusų ginklavimuisi.

Tuo tarpu politikoje tik ve
liamas!, planuojama ir dirba
ma improvizuotai; pasiduoda
ma nepagrįstam optimizmui, 
kad galima bus pavojaus iš
vengti ir be rimto pasiruoši
mo. Kas dabar daroma, greitu 
laiku jau pasensta. “Laikas 
nelaukia, tik mes linkę lūku- 
riauti”.

Karas, feldmaršalo Montgo
mery nuomone, prasidėsiąs 
rusų ofenzyva apie 1966 me
tus. Pirmoji ataka būsianti at
mušta. Tam pasitarnaus suor
ganizuota apsigynimo sistema 
ir priešo lėktuvų sekimas. Ta
čiau 1956 metais tos sistemos 
dar nėra tokios, kad ja gali
ma būtų pasitikėti.

Toliau karas tegalės būti 
vedamas jūros ir oro pajėgų. 
Sausumos kariuomenė ir tan
kai mažai begalės reikštis dėl 
radioaktyvinių spindulių ir 
oro atakų. Sunkiausia našta 
teks tai kariuomenei, kuri bus 
po ginklu. Naujų dalinių mo
bilizacija būsianti sunki ir be
veik neįmanoma. Liūdnai at
rodo, kad šiuo metu mobili
zuotos Vakarų kariuomenės 
nėra daug. Yra tik planai ją 
mobilizuoti, bet tie planai gali 
likti neįgyvendinami.

Atominis karas netruksiąs 
ilgiau vieno mėnesio, bet pra
eis treji metai, kol jo pasek
mės bus likviduotos. Vienoje 
ir kitoje pusėje bus tokių di
delių sunaikinimų ir griuvė
sių, kad visi kraštai turės dar
bo namie. Vakarai nebus pa
jėgūs okupuoti Rytų Europos 
erdvės. Nuo jos bus ginamasi 
apsaugos juosta (cordon sani- 
taire), už kurios žmonės tu
rės tvarkytis savo jėgomis.

Busimajam kare pavojingiau
sias būsiąs rusų laivynas ir 
oro pajėgos. Rusų laivybą ga
lima bus suparaližuoti tik ta
da, jei atominiai povandeni
niai laivai bus gausūs ir ko
vingi. Oro pajėgom atremti 
jau dabar reikalinga gerai iš
dėstyti savo aviacijos bazes.

Lokaliniai karai kiekvienu 
atveju gali būti priežastimi di
delio karo. Tokie agresijos 
veiksmai turi būti tuojau su
laikyti, bet ne taip, kaip buvo 
Korėjoje. Ten nebuvo panau
dotos visos ginklų rūšys, į- 
skaitant ir atominius ginklus. 
Politikai buvę tam priešingi. 
Jei norime išvengti katastro
finio atominio karo, nereikia 
vengti jau dabar pasinaudoti 
visais ginklais. “Gaila, — pa
brėžė Montgomery,— kad rei
kia vis diplomatų atsiklausti. 
Gal kam bus ir nemalonu iš
girsti, jei pasisakysiu, kad aš 
pirma tuos ginklus panaudo
čiau ir tik paskui atsiklaus- 
čiau”.

★
Išvada iš 'tų Montgomerio 

žodžių ir pranašavimų yra la
bai aiški:

reikia ne koegzistencijos, o 
stiprios politinės ir karinės jė
gos didelei nelaimei nulenkti 
i šalį, reikia iš tikrųjų "pasau
linio koordinuoto plano” ko
munizmo pabaisai sulaikyti 
nuo atominio karo.

ELZBIETA, Anglijos karaliene.
— motina. gavo garbi'S
ta Londono univeisiū-t

LIETUVIŠKAI VISUOMENEI

Vasario 16 gimnazija ligi 
šiol išleido geroką būrį abi
turientų, kurie dabar mokosi 
Vokietijos ir kitų valstybių 
universitetuose ir ruošiasi bū
ti naudingais tremty ir sugrį
žus į laisvą Lietuvą. Pačioje 
gimnazijoje dabar yra 150 mo
kinių. Gimnazija turi gerai į- 
rengtą mokinių bendrabutį, 
biblioteką, sporto aikštę, val
gyklą ir kitas priemones. Ta
čiau ji dar tebeturi kovoti su 
nemažais piniginiais sunku
mais. Žymi dalis būrelių, ku
riais remiasi gimnazijos išsi
laikymas, pėr ilgesnį laiką pa
vargo ir neįstengia gimnazijai 
sumokėti mėnesinių įnašų. 
Dėlto skola už gimnazijos iš
laikymą (pirmiausia maisto 
tiekėjams) ėmė smarkiai aug
ti.

Mokytojų Taryba kreipėsi Į 
lietuvišką visuomenę, Į rėmė
jų būrelius, organizacijas, pra
šydama Kalėdų proga savo au
komis ir toliau paremti Vasa
rio 16 gimnaziją ir neleisti 
šiai sunkiai sukurtai lietuviš 
kai mokslo įstaigai užgęsti. 
Gimnazija paruoš susipratusių 
ir išmokslintų lietuvių, kurie 
bus labai reikalingi Nepri
klausomai Lietuvai.

ANTANAS BERNOTAS

' DVARAS
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O kad ne tik žodžiu, bet ir 
darbu lenkų kariuomenei pa
dėtų lietuvius mušti, ponas 
Sienkevičius nutarė vykti Į 
Lenkiją. Ten jis ras, kas jo 
pagalbos bus reikalingas-

Prie pono Sienkevičiaus pri
sidėjo jo sūnus Juozas ir duk
tė Marija. Jie visi trys vieną 
tamsų rudens vakarą išvyko 
ir daugiau nebegrįžo.

Ponia su likusiais vaikais 
pasiliko dvare. Ne, ji niekur 
nevyks! Ji čia gimusi, čia au
gusi, čia jos kraštas ir savi 
žmonės.

O taip, ji išauklėta lenku 
dvasioje, ji save laiko lenke, 
bet šio krašto lenke. Lietu
viai jai artimi, ji moka lietu
viškai, jie yra jos kaimynai ir 
ji gerai juos pažįsta. Su lietu
viais kumečiais ir darbinin
kais ji visada gerai sugyvena 
ir tarp jos ir darbininkų nie
kada nėra jokių ginčų.

Su skaudama širdimi ji iš

lydėjo vyrą ir vaikus ir ašaro
dama sėdėjo miegamajame. Ji 
abejojo, kad vyras grįžtų čia 
kaip nugalėtojas, sumušęs lie
tuvių kariuomenę. Ji gailėjo 
ją palikusių vaikų ir verkė, 
nežinodama, kada vėl galės 
juos pamatyti.

Dabar ant jos pečių užgulė 
visa ūkio valdymo našta ir vi
si nepritekliai- Dabar ji ne
miegos naktimis galvodama, 
kas ir kaip rytoj reikės dirb
ti. Dabar ji lakstys iš vieno 
ūkio galo į kitą ir pati turės 
matyti, kas gera ir kas bloga, 
kas sulūžo ar sutruko ir iš 
kur reikės naują paimti, kaip 
reikės sudaryti pinigus samdi
niams apmokėti.

Ji myli savo žemę, savo 
dvarą, savo kraštą ir ji ken
tės čia. Nežiūrint, kaip bebūtų 
ir kieno valdžia bevaldytų.

Ir taip ponia Janina pasida
rė savarankiška dvaro valdy
toja. Su valdžia, su garbe, bet 
ir su daugybe rūpesčių.

Tik daug vėliau ji patyrė, 
kad ponas Sienkevičius Lenki
joje numirė, jos duktė Marija 
baigė Varšuvos universitetą ir 
yra advokatė Vilniuje, o sū
nus Juozas tuojau Įstojo i 
lenkų kariuomenę ir kaip ka
rininkas kovėsi su lietuviais 
Vilniaus fronte. Betgi tai Įvy
ko be jos žinios ir pritarimo.

★
Keisti laikai ir žmonės. 

Dažnai likimas kelius taip su
maišo, kad verksi, o galvosi— 
kad juokies, juoksies — o iš 
skausmo birs ašaros.

Ponios Janinos sūnus Juo
zas kovėsi Vilniaus fronte su 
lietuvių kariuomene. Kokius 
žygdarbius jis ten atliko, nie
kas nežino. Jis pats to nepara
šė ir su fanfarų maršu Į Kau
ną neįžygiavo ...

Po kelių savaičių, kai bėg
liai išvyko Lenkijon, vyresny
sis ponios Janinos sūnus Ja- 
nekas buvo pašauktas Į lietu
vių kariuomenę. Jis išėjo ap
mokymą’ ir buvo pakeltas į 
karininkus. Jis kovėsi tame 
pačiame Vilniaus fronte . . . 
prieš lenkus.

Ir taip, kaip šventame Raš
te pasakyta, kariavo brolis 
prieš brolį.

Janekas atitarnavo jam 
skirtą laiką ir garbingai grįžo 
namo. Savo tarnyba lietuvių 

kariuomenėje jis labai di
džiuojasi.

Kaip fronte buvo — niekas 
nežino, bet pikti liežuviai iš 
kažkur ištraukė žinią, kad Ja
nekas nebuvęs geras karinin
kas. Jis buvęs netgi išdavikas. 
Kai jo vadovaujama kuopa su
sidūrusi su lenkais Augustavo 
miškuose, jis kuopą nuvedęs 
tiesiog lenkams Į nagus. Be- 

_veik visi kareiviai patekę Į 
lenkų nelaisvę...

★
Ponia Janina sėdi svečių 

kambaryje ir skaito “Dzien 
Kowienski”. Kitų laikraščių ji 
neskaito.

Neramios žinios laikraštyje. 
Kas dieną jos vis blogesnės. 
Ne, naujas karas nekyla. Taip 
pat joks priešas į mūsų kraš
tą neartėja.

Visos blogybės čia pat — 
mūsų krašte. Laikraštyje ra
šoma, kad valdžia ruošiasi nu
savinti dvarų žemes. Atims 
visas dvarų žemes, o dvarų 
savininkams paliks gal tik po 
kokius šešiasdešimt ar aštuo
niasdešimt hektarų. Atimtąsias 
žemes išdalins savanoriams, 
bežemiams ir mažažemiams.

Jau net ir į seimą toks Įsta
tymo projektas esąs Įneštas.

ši žinia labai bjauri. Ponia 
negali valgyti nė miegoti. Ji 
liepia pakinkyti arklį į veži

mėli ir išvažiuoja pas ponią 
Oertelienę. Gal jie ką nors 
daugiau žino?

Ten toks pat sumišimas. Jie 
laikrašti skaito, yra labai susi
jaudinę, bet už ko stvertis ■.— 
jie taip pat nežino.

Ponas Oertelis žadėjo pasi
tarti su kitais dvarų savinin
kais ir pažiūrėti, kokios jų 
nuomonės ir ką jie mano da
ryti. Jis tuoj, kai tik ką geres
nio sužinos, švogerkai praneš.

Ir dabar prasidėjo laksty
mas. Vienas dvaro savininkas 
lėkė pas kitą, artimes<s kai
mynas — pas tolimesnį...

Viso to lakstymo rezultatas 
buvo tas, kad ponai nutarė 
kreiptis į gerą advokatą ap
skrities mieste ir klausti jo 
patarimo. Ar nebūtų galima 
rasti kokia išeitis, kad žemės 
nebūtų atimtos?

Ponia, norėdama savo dva
rą išgelbėti nuo būsimos že
mės reformos, netgi geroką 
miško gabalą pardavė. Reikės 
pinigų advokatui, reikės ki
tiems reikalams.

O, jeigu kartais ir nusavin
tų, tai pinigai už mišką jau 

kišenėje, ir valdžia galėtų nu
savinti tik kelmynuš.

Ji parduos ir daugiau miš
ko, jei tik matys, kad reikalai 
krypsta blogojon pusėn.

Taip, ji turi puikaus miško! 

štai eglynai... Puikūs, aukšti 
medžiai, tinkami statybai ir 
lentoms. Kaip nendrės. Liek
nuose ir šlapiose žemėse auga 
maišyta giria, tinkama vis
kam. Netoli namų gražus ber
žynas, siekiąs ponios Žukaus
kienės sodybą.

Gera poniai Žukauskienei. Ji 
turi tik šešiasdešimt hektarų 
ir yra tikra, kad žemės refor
ma jos nelies. Permanai!

Tokio dydžio ūkių čia visur 
pilna. Tik pasižvalgykime į 
dvariukus, folvarkus ir vien
kiemius, išsimėčiusius Duby
sos pakrantėse, vienoje ir ki
toje jos pusėje ... Visur ūkiai 
po keturiasdešimt, šešiasde
šimt ir aštuoniasdešimt hek
tarų. Daugumoje jų gyvena 
lenkiškai kalbantieji bajorai. 
Ir jie visi tikri, kad paliks ne
liesti.

Ponia miško nesigaili. Ne, 
ji jo nešvaisto! Bet geriems 
tikslams niekada nesigaili, 
štai, kada po karo vietoj su
degusios bažnyčios buvo stato
ma šopa, iš jos miško buvo 
paimta beveik pusė visos sta
tybinės medžiagos.

Atėjo pas ją klebonas ir sa
ko:

— Tai jau. ponia, neišliksi- 
te miškelio nedavusi. Reikės 
ir labai daug jo reikės, šian
dien paskelbiau žmonėms, kad 

visi duotų, kas kiek geli. ži
noma. duos, bet ponios miš
kas arčiausiai bažnyčios, visa
da lengvai pasiekiamas, ir to
dėl mes nuoširdžiai prašytu
me jo nesigailėti. Ir arkliukus 
duosite jam vežti ir gal darbi
ninką koki, kada reikės. Taip 
.pat norėtume žemės sklypelio 
čia pat netoli senosios bažny
čios.

Ir ponia davė. Davė skhpą 
bažnyčiai statyti, davė miško, 
kiek reikėjo, žinoma, ne viską 
iškirsti. Tegul duoda ir kiti. 
Čia visi aplinkui gyvenantieji 
dvarininkai ir stambesni ūki
ninkai turi miško.

Ponia pastebėjo, kad seno
sios kapinės lyg ir mažokos. 
'Į’aip sakant, padidėjo kapinė
mis besinaudojančių skaičius. 
O šis skaičius ypatingai padi
dėjo po to. kai prasidėjo šil
tinės epidemija. Sirgo ir ji pa
ti.

Tada ponia liepė atmatuoti 
pusę hektaro iš jos žemės ir 
prijungti prie senųjų kapinių 
Kad visiems užtektų vietos 

žiūrėk, ateina koks grytel 
ninkas ar suvargęs kaimietis, 
pakštelėjo Į ranką ir stovi nu
leidęs akis.

— Tai ko norėtumei. Pran
ciškau? — klausia ponia.

(Bus daugiau)
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šį klausimą buvo iškėlęs kul
tūros kongrese Chicagoje, pri
mindamas, kad laisvės pietų

laikyti ir toliau šią dvasią ir 
prašome visų padėti progra- j 
ma, vadovėliais ir metodu čia 
gimusiems lietuvių vaikams.

Sesuo M. Elzbieta, CJC

JI pagimdė kūdiki berniuką, kuris tūrėjo valdyti visas tautas geležine 
lazda (Apr. 12, 5).

turi 500 narių ir vadovauja 
dideliam skaičiui lietuviško

Norite geros—meniškos fotografija
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(1955—56) 15.686 mokiniai 
varstė lietuvių mokyklų dū
rė, sėdėjo jų suoluose, ir ne
jučiomis jų sielos stiprėjo Die
vo, artimo ir tėvynės meilėje. 
Jiem vadovavo 456 lietuvių 
mokytojos, šiuo laiku lietu
viai Amerikoje turi 67 pradi
nes lietuviškas mokyklas ir 
9 gimnazijas. Kokia buvo šių 
mokvklų pradžia?

1868 m. prasidėjo lietuvių 
imigracija. Dauguma atvyko į 
New Yorką ir apsigyveno N. 
Anglijoj ir Pennsylvanijoj. 
Pirmasis rūpestis šių mūsų 
ateivių buvo įsteigti lietuviš
kas parapijas, kurios, kaip tos 
senovės pilys, stiprino ir gai
vino jų lietuvišką dvasia. Ka
talikiškų tautų imigrantai pa
sisavino obalsį: “Šalia bažny
čios turi stovėti mokykla.” 
Mūsų lietuviams buvo truputį 
sunkoka tai įgyvendinti.

PIRMOSIOS LIETUVIŲ 
MOKYKLOS

1890 m. Mahanoy City, Pa., 
buvo pradėtos pamokos, skir
tos pramokyti skaityti ir rašy
ti lietuviškai. 1891 m. Pittsto- 
ne, Pa., kun. Zlotozinskis į- 
steigė mokyklą su pilna prog
rama angliškai ir lietuviškai. 
Afėjęs kitas klebonas, 1896 
m. mokyklą uždarė, nors ji 
turėjo 90 mokinių. 1898— 
1900 m. Naujoj Anglijoj kun. 
P. Sarusaitis atidarė mokyklą 
Waterbury, Mass., kur šv. 
Dvasios seserys pranrūzės bu
vo pakviestos mokytojauti. J. 
Korus, vargoninkas, mokino 
lietuviškai. 1898 m. įsteigta 
lietuviška mokykla Chicagoje, 
kur mokytojavo seselės naza- 
rietės, lenkės. Lietuviams la
bai nepatiko. Tada lietuviai 
sukruto steigti mokyklą, ku
rioje būtų mokinama lietuviš
kai. Kun. Stanukynui vado
vaujant tai buvo padaryta. 
Buvo atidaryta lietuviška mo
kykla Mt. Carmel, Pa., ir 1907 
m. gruodžia 26 d. pašventin
ta. Čia mokytojavo seserys lie
tuvaitės kazimierietės. Tai bu
vo ne tik Amerikoje pirma 
lietuviška mokykla, bet ir 
visame pasaulyje, nes tuo me
tu Lietuvoje buvo rusiškos 
mokyklos. Ji turėjo šešis sky-

jauninto.
Seserys pranciškietės iš tik- inteligentai žinojo lietuviškų 

rųjų yra pirmosios mokytojos, 
nors priklausė nazariečių kon
gregacijai, bet jos mokytojavo 
lietuviškose mokyklose Chica
goje. šiandien ir jos plačiai 
vadovauja 
muk

Manau, 
vių esate 
kongregacija, Jėzaus , Nukry
žiuotojo, seserimis. Mes ati
darėme pirmą mokyklą 1925 
m. Nekalto Prasidėjimo para
pijoje, Cambridge, Mass. Da
bar mokytojaujame N. Angli
joj ir Pennsylvanijoje.

Pirmosios šių mokyklų lai
dos nesudarė problemų lietu
vybės išlaikymo klausimu.

Dauguma vaikučių atėjo iš 
šeimų, kalbančių l'.etuviškai. 
Dabar jau visai kitoks vaiz
das. Tik imant tas mokyklas, 
kuriose . mokyktojauja mūsų 
seserys, turime 1.470 moki
nių, kuriuos jau galime suda
linti į tris grupes: abu tėvai 
lietuviai, tik vienas tėvas lie
tuvis, abu tėvai nelietuviai. 
Ir grynai lietuviškų šeimų tu
rime tik 491 mokini, čia pri
klauso ir naujai atvykusių 
šeimų 120 mokinių. I. mišrių 
šeimų turime 463 mokinius, o 
kiti 416 yra svetimtaučiai. 
Kaip mokytoja gali spręsti 
tautinio lietuviško auklėjimo 
problemas tokiom sąlygom?

Didelė dalis mokinių yra 
antros ar trečios kartos lietu
viškų šeimų, kur lietuviškai 
jau nebekalbama. Taigi, ir 
čia didelė problema. Jiems lie
tuvių kalba yra jau svetima 
kalba, šiems vaikučiams vis- 
tiek ar sakai “tas mergaitė ar 
ta mergaitė”, nes jie iš klau
sos nesupranta. Damijonaičio 
gramatikoje sakoma, kad gi
minė galima atskirti žodeliais 
“tas arba ta”. Mūsų mokyk
lose tai jau nebeįmanoma. 
Vaikučiai kitur lietuvių kal
bos negirdėdami ir jos nevar
todami. per pusvalandį moky
kloje jos nepasisavins, čia ga
li padėti tik didelis pasišven
timas, geras metodas ir tinka
mi vadovėliai.

Čia Ir kyla vadovėlių ir 
programų problema.

Iki šiol

DARBININKAS

M vdH. 1953 Bb visų vienuo-

nmfero, Nekalto Prasidėjimo 
ir Jėzaus Nukryžiuotojo) vir- 
šinbakės įsteigė Lietuvaičių 
Seserų Institutą. Sis institutas 
kasmet vasaros metu šaukia 
bendrus suvažiavimus if . ren
gia -lituamstinius kursus, kū
nuos lanko visų keturių kon
gregacijų seserys mokytojos, 
čia jos pasimoko ir praturti
na savo lobyną. Rezultatai yra 
gražūs. Jie jau matomi ir se
serų leidiniuose. Šiuo būdu 
esame pasiryžusios nugalėti 
nutautėjimą, kad ir toliau 
mūsų parapinės mokyklos ne
štų garbę Dievui ir laimę tė
vynei Vesdamos mišrias pra
dines mokyklas, norime įkvėp
ei lietuvišką nuotaiką, pagar
bą ir meilę savo kilmei ir kal
bai. Gerb. viršininkių pastan-

' mokyklų padėtį - Amerikoje, 
bet nebuvo dėta pastangų jas 
pasikviesti į Lietuvą, kad ten 
jas paruoštų lituanistiniams 
dalykams arba parūpintų va
dovėlių lietuviškoms mokyk
loms Amerikoje.

Pasitaiko, nors ir retai, pa
sipriešinimas iš klebonų, ku
rie nenori, kad vaikai būtų 

^varginami svetima, neprivalo
ma mokykloje kalba. Jau pro
blema ir su mokytojomis, nes 
naujai ateinančios seserys, . gomis esame pasiryžusios iš ’ 
nors ir iš lietuviškų šeimų, 
bet jau nekalbančios lietuviš
kai. Tai didelis rūpestis vir
šininkėms, reikalaujantis daug 
ir didelių pastangų.

seserų vedamose 
mokyklose lituanistiniais daly-

Per Tiesą R. 
šaukiasi, “ką galvoja kultūros 
ministerija ir Kauno miesto 
vykdomasis komitetas”, kada 
statybos tresto Nr. 2 darbi
ninkai pradėjo gabenti smėli 
iš Eigulių akmens amžiaus 
stovyklų, kurios buvo saugo
jamos kaip paminklai, liudiją 
Kauno miesto sėmimą 8000 
metų prieš Kristų, kaip anks
čiau buvo gyręsi bolševikai.

Švyturys nusiskundžia, kad 
Plungėje Oginskio rūmai, ku
rie turi didelės architektūri
nės vertės’, nyksta ir pradeda 
griūti. Jų niekas neremontuo
ja.

Literatūros ir meno savaiti
niame laikraštyje “meno mok
slų kandidatas Bielinskis” siū
lo steigti “tėviškės muzėjų” 
Pažaislio miške. Tai turėtų pa
daryti kultūros ministerija, 
bet ji dar neturinti ir specia
listo etnografo etnografinių 
paminklų apsaugai.

V. Milius ragino apsaugoti 
V. Krėvės gimtinę. Subarto- 
nių kaime, Varėnos ap. dar iš
likusi Krėvės tėviškės pirkia, 
nedidelis tvartas, kluonas, rū
šis. Tačiau' šiaudiniai stogai 
baigia irti, ir sienos griūva. 
Negeriau esą ir su Jono Biliū
no gimtąja vieta. Niūronių 
kaime Anykščių rajone. Ten

Rimantienė dar išlikę ir kai kurie baldai 
iš rašytojo vaikystės. Skatina
ma tai išsaugotu Bet kas tai | 
padarys.

Vilniuje yra “lietuvių lite
ratūros muzėjus” Neries pa
krantėje, Antakalnio gatvėje, 
barokinio stiliaus rūmuose. Jo 
direktorius — Vosylius. Me
džiaga muzėjuje suskirstyta 
bolševikiškai į tris skyrius: 
feodalizmo laikotarpis, kapita
lizmo laikotarpis ir tarybinė 
literatūra. Tarp eksponatų yra 
Bretkūno “Postile”, Maironio 
pirmas eilėraštis, iš spausdin
tas Aušroje, pasirašytas Zva- 
lionio slapyvardžiu (tai turtas 
pervežtas iš Kauno Maironio 
muzėjaus (Red.).

Protestai
Lietuvoje per lapkričio mė

nesį buvo rengiami mitingai 
protestuoti prieš užpuolikus 
Egipte. Kalbėjo tokie “lietu
viai” — šaltkalvis Arkadijus 
Šlego, dailydė Keavčiovas, 
fabriko profsąjungos pirmi
ninkas Simolovičius.

* Draugai iš Urugvajaus
Vilniaus radijas lapkričio 

11—12 minėjo viešinčią lietu
vių delegaciją iš Urugvajaus. 
BuvJ jai rodomas Vilnius, 
Trakai, Kaunas.

Lankosi ir šalčiai
Naktį iš 1956 lapkričio 

šalčiai Lietuvoje siekė iki
laipsnių Celsijaus, o Švenčio
nyse net 17. .

Karvelio ūkyje
Buvusiame dr. P. Karvelio 

ūkyje Noreikiškiuose žemės 
ūkio akademija organizuoja 
“mokslinę bandymo stotį”. Ji 
tirs derliaus pakėlimo galimy
bes.

Klaipėdoje
Klaipėdos upių uosto virši

ninkas yra Ivanovas.
Minėjimai

Vilniuje paminėjo pirmą 
lietuvišką operetę Miko Pet
rausko “Birutę”, suvaidintą 
Vilniuje prieš 50 meti} lapkri
čio 6. Minėjo ir rež. Juknevi
čiaus 50 metų sukaktį. Ta 
proga buvo suvaidinta B. 
Sruogos “Apyaušrio dalia” iš 
1769 meti} baudžiauninkų su
kilimo prieš ponus. (E.).

APIE KUNIGUS
Kan. K. Krikščiūnas, 

mėtis Pasvalio klebonas, 
met per Kalėdas mini 
gystės 50 metų sukaktį.

Pasvalyje gyvena kun. d r. 
J. Čepėnas ir kun. J. Bagdo
nas.

Pabiržėje, Panevėžio vysku
pijoje. gyvena kun. V. Kirkus, 
kun. J. Bubąs, kun. Belnoris.

Krinčine gyvena kun. J. Na- 
galevlčlus.

Kun. V. Mieioška, buvęs Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas.
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Viešpatie, tu greitai ateisi
PASKUTINĮ sekmadienį po 

Sekminių (šiemet lapkričio 25) 
ir pirmutinį Advento sekma
dienį girdime tas pačias Evan
gelijos ištraukas apie paskuti
nį teismą arba antrąjį Kris
taus atėjimą.

Evangelijų pasikartojimas 
turi sato prasmg. Bažnyčia, 
užbaigdama senuosius liturgi
nius metus ir Adventu pradė
dama naujuosius, tikinčiuo
sius kviečia pamąstyti — susi
mastyti — pagalvoti apie tai, 
kad krikščioniškosios kelionės 
pradžioje ir pabaigoje susitin- ' tę, “kuri pagimdys sūnų, var- 
kame su Kristumi. du Jėzus” (Mt. 1, 21). Tokie

Žmonija, ilgesingom širdim vilties ir palaimos žiburėliai

kibsime į darbus”.
Ar ne tokios nuotaikos gau

bė žmones ir prieš Kristaus at
ėjūną? Ar patriarkų ir prana
šų akys nekrypo ir nesižvalgė 
naujos Saulės—Kristaus, “ku
ris išgelbės savo tautą iš jų 
nuodėmių” (Mt. 1, 21) ir atneš 
širdies pavasarį.

Ir tada svajojo žmonės apie 
tuos palaimintus namus, iš 
kurių Dievas išrinks mergai-

laukdama pažadėto Gelbėtojo, 
girdėjo pilnus paguodos žo
džius: “Pažvelkite aukštyn ir 
pakelkite savo galvas, nes jū
sų atpirkimas artėja” (Luk. 
21, 28). Tai buvo krikščioniš
kosios aušros laikai, žmonės 
ilgėjosi ir laukė pirmą kartą 
patekančios- Saulės, kuri di
džia šviesa prasiveržė Betlie
juje, kai Palestinos laukų pie
menys bėgo jos pasveikinti.

Kristus, krikščioniškojo gy
venimo Saulė ir Palydovas, ly
dėjęs žemėje mūsų, dienas, pa
sitiks visus ir tą didžiąją die
ną, “kada kiekvienas bus nu
teistas pagal jo darbus” (Apr. 
20; 13). Tada apsireikš visas 
žmogiškosios kelionės vaizdas: 
kur ir kokios laimės ieškojo 
žmogus žemėje, kas lydėjo ir 
stiprino jį kopiant į kalną, 
siekiant laimės žiburio ...

Advento metu ir mirguliuo
ja šie du Kristaus atėjimai, o 
visa adventinė nuotaika krei
pia mūsų dvasią į Kristaus už
gimimą Betliejuje (pirmasis 
atėjimas) ir teisingumo svars
tykles rankose laikantį Teisė
ją (antrasis atėjimas).

ADVENTO dienos sunkios 
ir niūrios. Apmirusi gamta 
sunkiai alsuota ir ilgisi praė
jusios vasaros. Trumpėjančios 
dienos mažina dienos šviesą ir 
žmogų dar labiau paneria liū- 
desin ir neviltin. Vakarais su
sirinkę šeimos nariai pasako
ja vieni kitiems jau daug kar
tų girdėtas istorijas, vis nau
jai išgyvenamas ir atjaučia
mas . . . Paskum visi viltingom 
akim žvelgia Į pavasarį: “O, 
kad sveiki vėl sulauktume 
šilumos. Tada naujom jėgom

juos krikščioniškai gyventi, 
žemiškąjį žmonių gyvenimą 
vadina “keleivystės metu” (1 
Petr. 1, 17): žmogus kaip ke
leivis praeina gyvenimo vieš
keliu ir vėl išnyksta.

šis keleivystės metas ypač 
prisimenamas Advente, kada 
pirmąjį jo sekmadienį suaidi 
paskutinio teismo garsai, “kai 
dangus sudegintas pragaiš ir 
elementai ugnies karštyje su
tirps” (2 Petr. 3, J2).

Visas atpirktosios žmonijos 
gyvenimas ir yra antrojo Kris
taus atėjimo laukimas — lai
ko tėkmėje vykstąs Adventas. 
Pirmutinis Kristaus atėjimas 
yra įvykęs istorinis faktas, 
nors kasmet prisimenamas ir 
atkartojamas liturginėse mal
dose, nuotaikose ir bažnyti
niuose papročiuose. Gali jį 
priimti ar atmesti, gali būti 
jis tau malonus ar nemalonus, 
bet Užgimimo paslaptis jau į- 
at-sta Į istorijos audeklą.

Antrojo Kristaus 
mes dar 1 
kaip vagis 
nesitikėtas, 
gaubė tyli 
ji naktis, 
piemenys.
giesmės. Antrąjį Kristaus atė
jimą. kaip rašo Evangelijų au
toriai. pasitiks skardūs trimi
to balsai, dangaus galybės bus 
pajudintos, bus ženklų saulė
je. ir žvaigždėse, o “žemėje 
didelio išgąsčio tarp tautų dėl 
smarkaus jūros ir bangų ūži
mo” (Luk. 21, 25).
Tokiom šiurpiom aplinkybėm 

ateis žmogaus Sūnus “su dide
le galybe ir didenybe”. Jis 
uždarys žemiškosios istorijos 
nybės ženklais. Kokie tie nau- 
knygas ir atskleis naują gyve
nimo knygą, mirgančią amži- 
jieji ženklai. į kokį gyvenimą

atėjimo 
laukiame. Jis ateis 
naktį, nelauktas ir 

Pirmąjį atėjimą 
romantika, švento- 
geraširdžiai laukų 
angelų chorai ir

keliavo iš kartos į kartą, iš 
vienos giminės į kitą, ir skai
drino pirmojo Advento dienas.

Kartais tie laukimo žiburiai 
prigesdavo, kai svetimos ša
lies įsibrovėliai išniekindavo 
ir išdegindavo jų šventyklas, 
griuvėsiais paversdavo šventą
jį miestą, o moteris ir vaikus jie įves visuotinio teismo da-
išvarydavo nelaisvėn. Paver- lyvius — atsivers tik išgirdus
gėjai versdavo nusilenkti sve
timiems aukso dievaičiams, 
priimti jų atneštus papročius 
ir gyvenimo būdą, tačiau iš
rinktosios tautos vaikai, stip
rinami pranašų balso, supras
davo. kad naujai peršamieji 
dievai “turi kojas, bet nevaik
što. turi liežuvį, bet nekalba”.

Pro šventyklų griuvėsius ir 
išniekinimus, pro mažų vaikų, 
motinų ir našlių klyksmus 
prasiverždavo naujos gyvybės 
ir vilties balsai: “Dievas iš 
girs aimanas ir atsiųs paguo
dos spindulėlį”. Tokia viltis 
trumpino laukimo valandas ir 
artino širdies pavasari, saky
dama: “Pažvelkite aukštyn ir 
pakelkite galvas, nes jūsų at
pirkimas artėja" (Luk. 21. 28).

APAŠTALAS PETRAS, ra
šydamas tikintiesiems pasto
racinį

teisingojo Teisėjo ištarmę.
Antrasis Kristaus atėjimas, 

bandytas didžiųjų genijų pa
vaizduoti tapyboje, muzikoje, 
poezijoje, himnuose, yra nesi
liaujantis žmonijos šauksmas: 
“Ateik. Viešpatie Jėzau!” šis 
šauksmas, taip ryškiai įpintas 
į pirmųjų krikščionių maldas. 
Įrašytas į paskutinį Apreiški- "" 
mo knygos skyrių, banguoja 
ir visoje žmonijos istorijoje, 
kuri plaukia per laiko tėkmę 
ir skuba pasitikti Tą. kuris yra 
“.Alfa ir Omega, pirmasis ir 
paskutinis, pradžia ir galas" 
(Apr. 22. 13).

Ir taip mūsų žemiškosios 
keleivystės dienos pavirsta 
didžiuliu Adventu, ilgesniu ar 
trumpesniu atėjimo laukimu, 
kurį išreiškia ir Apreiškimo 
knygos autorius:

iš Rusijos grąžintas Lietuvon. 
Taip pat sugrąžintas kun. An
tanas Rinkevičius ir gyvena 
Raudondvaryje. Abiejų sveika
ta labai paliegusi.

• Kun. Alf. Jarašiūnas mi
rė praeitais metais Lietuvoje. 
Kilęs buvo iš Grūžėlių parapi
jas. baigęs Linkuvos gimnazi
ją. Teologijos Filosofijos fa
kultetą baigė 1935 m., kunigu 
įšventintas tais pačiais metais 
birželio 15 Kaune.
• Kur.. Jonas Staškevičius, 

kilęs iš Anykščių, paskutinių 
laikų klebonavęs Ameaėje. 
Tekšių vyskupijoje, mirė 1955 
m. gegužės 31 d. Sibire.
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DETROIT, MICH,

sei-

CHICAGO, ILL.

HELP W. FEMALE

BANK POSITION

H. W. MALĖ

bandoma

Studentė: Idiotas.

APPLY
bus

yra Miss HoBoway

SEWING MACHINEPITTSBURGH, PA.
MECHANIC

ENGINEERS and DESIGNERS
SALARY OPEN

ARCHITECTS
PAGALBA JOMS

37 S. WABASH

DRIVERS
Year round uork. Travel the entire United States from

LIETUVIŠKI SŪRIAI

MORGAN DRfVE AWAY
INC.Ž''i. tiesiai U lamos atvežti* kiaušinių.

PACKAGE HPRĘSS co
MASPETH. N Y betuccn Elkhart and Coshen on V. S. 33

Studentas: Pupyte, pasakyk 
tik y vieną žodelį, ir aš būsiu 
laimingiausias žmogus pasau-

ijas: Tamsta esi skun- 
s, kad išmušei draugui 
Kuo gali1 pasiteisinti?

taip ro- 
tamstai

gali mus 
didesnius

Dpt. 9 
CLINTON, IND.

1 or 1’2 ton-truck.

KOJOS? KOJOS!

MARLENE OLSEN, 4 metu, K Bostono, šiemet išrinkta atsto
vauti visus paralyžiuotus vaikus, kuriem kasmet daroma rinklia, 
va (Mareh ef ĮMmes).

NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI--------

| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATA 
IR KITUS KRAŠTUS.

UeturiMd sftriai, gaminami MieMgaa valMybėjr yra švieži 
ars jie atgabenami lėkimais.

įstsąmonimo, kad reikia remti 
kr bendrą ŠĮdpa* darbą, kad, 
vieningai^ dirbdami, mes at- 
kreipiame Ir kity dėmesį ir iš 
jy gauname milžiniškos pagal*

Kai Padėkos dienos savait
galį rytinėse Amerikos valsty
bėse užpustytiems automobi
liams iš helikopteriu mėtė su
muštinius, kai Sfichigano šiau
rėje miškuose klaidžiojo pa
klydę medžiotojai, mirtinai su
šaldami, Detroito miestan su
sirinko tie, kurie jau per de
šimtį metų ir alkaną papenėti 
skuba ir ligonį, senelį aplanko, 
ir kelius į geresnį gyvenimą 
Surasti padeda. Susirinko bal
tininkai.
Lapkričio 23 šv. Antano baž

nyčioje mišias aukojo vysk. V. 
Brizgys. Pamokslą - pasakė 
prel. J. Balkūnas, Balfo vice
pirmininkas. Posėdžiai vyko 
Statler viešbutyje.

Nendrių skaitytojų apkrauti 
pavardžių litanijom, komisijų 
sąstatais. Tik noriu priminti, 
kad seime dalyvavo per 50 de
legatų iš įvairių srovių ir įvai
rių vietovių. Daugumas jų ak
tyviai reiškėsi tiek komisijose, 
liek diskusijose.

išlaikomos aukų 
būdu sušvelnina- 
nelygybė ir ma- 
tarp viskuo per- 

ir nepriteklius ken-

Laidotuvių biuro 
rius sumaišo adresus 
na ne ten, kur buvo 
miręs, bet pas sergančią mo-

E-^TERIENCED IN COMMERCIAL, INDUSTRLAL 
& INSTITUTIONAL TYPE BUILDINGS WHH AIR 

CONDITIONING, PLUMB1NG, HEATING OR 
ELECTRICAL APPLICATIONS.

Magdalena: Ir kad tamsta 
žinotum, pasitaiko tokių šu- 
nų, kurie yra protingesni už

Cecilija: Tikrai. Ir aš pati 
turiu tokį šunytį. būt will train

Borroughs or N.
salaries, 5 day

Pleas-

ti, nekalbant apie seniau at
vykusius. Daugelis mūsų su 
nepaprastu pasiaukojimu .šel
pia savo gimines ir pažįsta
mus Lietuvoje, nors ir žinoda
mi, kad didelė dalis jų aukos 
nueina tėvynės engėjų nau
dai. Pagal garbingas šio kraš
to tradicijas ir lietuvišką sve
tingumo paprotį dabar geriau
sia proga mums atlikti neati- 
deliotinę artimo meilės parei
gą tiems savo broliams ir se
serims lietuviams, kurie yra 
išblaškyti toli nuo tėvynės ir 
kurie yra labiausiai mūsų pa
galbos reikalingi. Savo auka, 
tik trupiniais nuo gausiai, pa
lyginti, apkrauto mūsų stalo, 
mes išgelbėsim ne vieną nuo 
perankstyvos mirties, ir arti
mo meilės įstatymui ištikimi, 
kai Balfo ranka bus ištiesta į 
mus vardan tų, kurie laukia 
iš . mūsų gal skubios ir būti
nos pagalbos. St. Dzikas

Skaitykit* "Aidus" 690 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKAS

Pažymėtina, kad ta vos ne 
milijoninė suma nėra vien iš 
lietuvių surinkta. Lietuviškos 
aukos tesudaro tik vieną ket
virtadalį; tris ketvirtadalius 
Balfas gauna iš JAV valdžios, 
iš amerikietiškų ir tarptauti
nių šalpos organizacijų. Ir 
gauna tik dėl to, kad yra

viena geriausiai susitvirkiu- 
šalpos organizacijų.

Daugelis stebisi, kaip Bajfas 
mažai išleidžia administraci
jai. (Faktiškai tėra 3 nuolati
niai apmokami Balfo tarnau
tojai: reikalų vedėjas ir sekre
torė po 240 dol.* j mėnesį ir 
sandėlio vedėjas 150 dol., jie

Mostis, kuri sustabdo visokius 
kojų negerumus, kaip tai ko
jų prakaitavimą, niežėjimą, 
padų sukietėjimą, komus tarp 
pirščiuose ir pašalina kitokius 
nemalonumus.

Kaina su prisiuntimu $1.00
Nesiųskit COD orderio, tik, 
cash, čekį ar money orderį. 
Orderius priimama tik Suvie
nytose Valstybėse.

Užsakymus ir pinigus siųsti:
FLORAL HERB COMPANY 

P. O. BOX 305

• INDEX CLERKS
• TALLY CLERKS
• COMPTOMETER 

OPERATORS
• TYPISTS

Vyras, atidaręs duris, su 
šunka: Brangute, pasiruošk, 
jis jau atėjo?

J\ Vyras: Tu. žinoma, už ma
nęs tekėjai tik dėl to, kad aš 
turėjau pinigo.

Žmona: Visai ne. Aš tave 
t pasirinkau tik dėl to. kad pi- 
Bnigo neturėjau.

Bet 
visai

direkto- 
ir užei- 
žmogus

Jaunas aviatorius: Dabar 
tokia aviacijos pažanga, kad 
mes esame toli pralenkę ir 
paukščius.

Senas aviatorius: Iš tikrųjų. 
Kai aš pamatysiu tamstą be
mieganti ant šakos su paries
tom kojom, būtinai nufatagra- 
fuosi u.

Kiekvienų metų rudenį Bal
fas daugumoj kolonijų krei
piasi į mus primindamas, kad 
yra daug pasaulyje lietuvių, 
kurie gyvena skurde ir nepri
tekliuose. Visi, kurie šiuo me
tu dosniai v Balfo rankai yra 
pasiekiami, likimo yra išblokš
ti iš savo tėvynės. Dalis jų te- 
beskursta Vokietijoj benamių 
stovyklose, nes jokis kraštas 
nepanorėjo jų įsileisti dėl to, 
kad jie yra senesnio amžiaus 
arba netekę sveikatos. Kiti, 
okupanto ištremti į tolimąjį 
Sibirą, kenčia beviltiškas ir 
sunkiai įsivaizduojamo vargo 
dienas. Šiuo metu ir juos Bal
tai pavyko su savo pagalba 
pasiekti. Įvykiams pasaulinėj 
politikoj riedant nenumatoma 
kryptimi, gal ateityje ir tėvy
nėj pagalbos reikalingi 
Balfo šalpos pastangoms 
siekiami.

Balfo darbas juo labiau 
reikšmingas ir nepamainomas, 
kadangi. jo gerybės pasiekia 
tuos, kurie neturi giminių ar 
artimųjų, kurie juos sušelptų. 
O sušelpti tuos, kurie labiau
siai šalpos reikalingi ir kurni 
šiaip niekas neprisimena, yra 
Balfo esminis ir reikšmingiau
sias veiklos baras. Tačiau mes 
turime įsisąmoninti, kad Bal
fas — tai mes visi, kurie nau
joje tėvynėje pakenčiamai įsi
kūrėme ir naudojamės • reto 
lygio gerbūviu ir techniškų 
laimėjimų galimybėmis. Gyve
nime nepakanka tik komerciš
kai atsiskaityti, kas kam pri
klauso, pagal besielius viešo
sios tvarkos įstatymus. Amži
nasis artimo meilės įstatymas 
reikalauja ne tik atlikti prie
voles, bet labai dažnai pada
ryti auką artimui. Gal niekur 
aukų ir rinkliavų tiek nėra, 
kiek šiame krašte. Milžiniškos 
mokslo įstaigos, ligoninės ir 
prieglaudos 
pagalba. Tuo 
ma socialinė 
žėja praraja 
tekusių 
čiančių.

Dauguma naujųjų ateivių 
jau spėjo tikrai gražiai įsikur-

Sorė sirgdama: Ickeli, tu 
mano mielas, kai aš numirsiu, 
tu prisimink, kad aš tau bu
vau labai gera.

lėkis: Nusiramink, Sorele. 
ir nekalbėk apie tai. Pakalbė
sime. kai jau tavęs tikrai ne*

CONTACT'MR. GEORGE JARIK RA 6-2527

Labai daug kalbame ir ra
šome lietuvybės išlaikymo 
klausimais. Nereikia užmiršti, 
kad ir lietuviškas geraširdiš
kumas mums yra labai bran
gus. Tą dorybę turime bran
ginti ir ugdyti, šio seimo me
tu pasiskųsta mūsų spauda. 
Ne dėlto, kad ji netalpintų 
Balfo skelbimų, apyskaitų ar 
pan., bet dėlto, kad neberan
da tinkamo žadžio, naujos for
mos bendram šalpos darbui 
iškelti, įvertinti. (Kažin, ar 
Balfas užtenkamai dažnai, ak-* 
tualiai ir populiariai apie sa
vo darbus informuoja spau
dą? P. N.)

Gražu, kad net ir mūsų 
jaunimas turi savo šal
pos fondus, socialinius skyrius 
ir pan., tačiau kažin ar užten
kamai jose yra įsąmonintas ir 
bendro šalpos darbo reikalas.

Daug gražių nutarimų, daug 
svarbių rezoliucijų padarė šis 
seimas. Pats gi didysis tikslas 
buvo pasidžiaugti praeityje 
nuveiktais darbais ir draugėn 
suvažiavus pasitarti, pasiguos
ti, pasidrąsinti ir pasiryžti 
naujiems žygiams. Naujoji

Ezperiencėd 
bookeepers, 
C. R. High 
week, excellent trains. 
ant working conditions.

NATIONAL BANK 
OF ALBANY PK.

3424 W. LAWRENCE
ASK FOR BENEDETTI 

BERNIUKAS

Draugė: Pastebėjau, 
kai tave geriau pažins, 
nesveikins.

valdyba ir direktoriataš (kur 
tik pora žmonių pakeista), ti
kėkim, su nemažesniu pasi
šventimu dirbs artimo meilės 
darbus.

Nors dėl savo amžiaus (66 
m.) kan. J. Končius ir prašėsi 
paleidžiamas į pensiją, tačiau 
visų prašomas sutiko likti pir
mininku dar 2 metams. Dieve, 
duok jam ir visiems Balfg 
darbuotojams sveikatos ir dar
naus susipratimo, gi brolių 
lietuvių širdys tedega vargšų; 
nelaimingųjų meile ir atjauti
mu! P. Natas

ENGINEERS
CHICAGO 3, ILL.

Pagrindinis kalbėtojas: šios 
dięnos jubiliatas yra labai išsi
lavinęs žmogus — jis kalba 
šešiom kalbom. Jo žmona, — 
reikia jos garbei pasakyti, — 
yra taip pat labai šviesi mote
ris — ji kalba net aštuoniom 
kalbom.

AMERICAN 
WHOLESALE CO

žmogus užkandinėje paste- 
agfe..bi: Man rodos, kad mėsa tru- 
g? • pūtį dvokia.

Padavėja: Ir man

B dos, bet nenorėjau 
į gadyti apetito.

Sekretorė savo draugei: Ar 
pastebėjai, kaip direktorius 
mane kas rytas mandagiai pa
sveikina.

ūdytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais,1 ypač .sūriu, 
stiprina žmogaus .sveikata ir ilgina jo amžių.

Petro lAsauako krautuvėje < prieš Maepelho tleluvftj bažnyčia) taip 
pat Kalite gauti nrt«vHk«t» dnoaaa, tflcnt HetuviMta detru ir *vlr.

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

OverhauL repair, maintenance.
Excellent salary.

ENGLANDER CO- 
245), Roosevelt Rd.

MOnroe 6-7500
Vienas iš klausytojų: Bet 

jie namie nesusikalba jokia 
kalba. Tai reikia taip pat jų 
garbei pasakyti.

visi gyvenča Balfo name.)
Tik porą savaičių prieš 

mą teko išgirsti “pasipiktini
mų”, kad Ralfo pirmininkas 
nesigėdina imti 15.000 dol. į 
metus.. Gi seimo meta sužino
jom,

kad per tuos 2 motus kan. 
J. Končius tž Balfo tepapra
šė 580 doL! Tuo^ keliasdešimt 
tūkstančių mylių kalionės po 
įvairias valstybes jis atliko ki
tų šaipo* organizacijų pagal
ba. Net kelionė namo per At
lantą jam apmokėjo amerikie
tiška organizacija.
v KIEK DAR LIKO

ŠELPTINŲJŲ? '
Vokietijoje liko apie 2700 

Didž. Lietuvos lietuvių (iš jų 
apie 1500 vaikų) ir apie 4000 
M. Lietuvos lietuvių ar repat- 
rijantų. Dauguma jų negali iš
emigruoti dėl ligų ar kitų 
priežasčių. Austrijoj liks apie 
140, Italijoje — 50, Prancūzi
joje apie 1000 (daugumas miš
rios šeimos), Belgijoje apie 
180 ir Danijoj — 60. Daugiau
sia šelptini yra Vokietijoje 
esą mūšų tautiečiai. Jau pra
dėti šelpti lietuviai Sibire ir 
Lietuvoje, ligoniai, kacetinin- 
kai. Jų šalpa bus 
plėsti.

Įvykiai pasaulyje 
pastatyti prieš dar 
šelpiamųjų skaičius, todėl rei
kia dar stipriau organizuotis, 
dar gyviau veikti, šalpos ir 
Balfo darbas nepasibaigė — 
jis tik prasidėjo.

NAUJI VEIKLOS BARAI
Šiame seime buvo nutarta 

vėl pradėti remti talentingus, 
bet neturtingus studentus. 
Šelptiniais pradėta laikyti ir 
Pietų Amerikos lietuviai emi
grantai ir net JAV vargan pa
kliuvę tautiečiai. Ypač daug 
susirūpinimo pareikšta dėl 
šelpimo už geležinės uždan
gos esančiųjų.

KAIP PAGYVINTI 
BALFO VEIKLĄ

Tiek iš kai kurių kalbėtojų, 
tiek ir stebint kaip maža de
legatų ir pačių detroitiečių 

. dalyvavo seime, prašėsi išva
da, kad yra kažkokio sustingi
mo bendram šalpos darbui. 
Labdaringumas yra vienas iš 
gražiausių lietuvių charakterio 
bruožų. Tik - prisiminkime, 
kaip' mūsų žmonės maitino ru
sus ir vokiečius karo belais
vius. Ašarą spaudė kan. J. 
Končiaus pranešimas apie Vo
kietijoj esančius senelius, ku
rie prašo iš jų gaunamų pa
šalpos pinigų siųsti Sibiran 
vaistus. Jaudinančiai gražaus 
pasiaukojimo savo artimiesiem 
parodo ir dabartinis veik ma
siškas siuntinių siuntimas Lie
tuvon. Tačiau vis dar stinga

choise of terminais while earning big money. World s 
okiest and largęst transporters of mobile homes needs 
ovver 200 drivers to handle ezpanding business. Mušt be 
between ages 25 and 55, phystcally able to meet ICC re- 
ųuirements. and have late model

Sandėlis visokių
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

Prieinamos kainos. Katalo
gas siunčiamas dykai pagal 
pareikalavimą.

Palangos Trejos Devynerios
Susideda grynai iš šakne

lių, lapų, žiedų, sėklų ir žo
lių. Kiekvienas, kas tik nori 
būti visada sveikas, turėtų 
vartoti TREJANKĄ. Nes tai 
geriausias vaistas nuo dispen- 
sijos, vidurių užkietėjimo, ner
viškumo, stokos apetito, šir
dies sukimo, pilvo sugedimo, 
reumatizmo, neuralgijos, kosu
lio, gerklės skaudėjimo, karš
čiavimo, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpimo, inkstų ir 
kepenų ligų.

Kaina su pristatymu $1.25.
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
Box 305, Clinton, Ind. Dept. 9

Pastaba: Kartu su orderiu 
siųskite ir pinigus, nes kitaip 
nesiunčiame. Siunčiame tik į 
U. S. A.

ATRITIS - REUMATIZMAS
Naujasis Amerpol iš karto 

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

BALFAS DARBĄ 
TIK PRADEDA!

Kan. J. Končius, Balfo pir
mininkas, savo ilgame prane
šime (jis buvo atskirai išspau
sdintas ir išdalintas seimo da
lyviams) atskleidė daug gra
žiai atliktų šalpos darbų. Ma
lonu buvo girdėti, kad iš Vo
kietijos esančių įvairių tautų 
pabėgėlių lietuviai Balfo dėka 
yra geriausiai šelpiami.

Pusantrų metų išbuvęs Eu
ropoje, pirmininkas labai ge
rai pažino šelpiamųjų padėtį, 
daug padėjo šalpai, dalyvau
damas įvairiose šalpos organi
zacijų konferencijose, kovoda
mas dėl geresnės tautiečiu pa
dėties, padėdamas daugeliui 
žmonių išsipainioti iš visokių 
kliūčių emigracijai. Dėl to iki 
šių metų pabaigos apie 2000 
lietuvių pasieks JAV.

Pradėta šelpti Sibire ir Lie
tuvoje vargstą lietuviai.

Nors kai kurie šalpos dar
buotojai pradeda pavargti, 
nors kai kas skelbia, kad Bal
fas nebereikalingas ir merdi, 
skaičiai rodo ką kitą. Per pas
kutiniuosius du metus turėta 
pajamų daugiau nei buvusiais 
kitais metais.

Pajamos.* pinigais — 252.- 
301.85 dol., gėrybėmis — 
577,033.61 dol.; viso — 829,- 
335.46 dol.

Išlaidos: A. šalpa — 718,- 
670.42 dol., B. imigracija — 
10,108.50, C. Gėrybių surinki
mas ir persiuntimas —* 44,- 
279.07, D. Vajai ir veiklos plė
timas 8,631.52, E. Administra
cija — 24,521.57, F. namo iš
laidos — 2,912.40 dol.; viso 
809,123.48 dol.

Pajamos: .. . $829,335.46
Išlaidos: 809,123.48

MuaMamr m«M» pretfaktas, oaojo* Ir dnUMiita*,
merfįjAgn*. vn*n0u.M ir t. ,

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BtGYJE.
Siuntėjui įteikiamas palto pakvitavimas apie Išsiuntimu

— siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje.
Siuntiniai, riunčtami oro paštu, pristatomi 7.IO dienu bkgyj 

Sluntvjns gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VLSI SIUNTINIAI SniNCIAMI SU JAU APMOKKTt' 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

nfl<av» atdaras kasdien nuo 5» vai. ryto iki S vai » vakaro 
flHtndienlais nuo 9 vai. ryto Ir 4 vai. po pietų.

fteftalttikftė katėtam. Rašykite rusiškai arba angliškai.
Netoli Peimsyfvantjo* retfkeilo Motles Newarke

. Lietuvių Mokslo Draugija, 
kurią įsteigė katalikai, gyvuo
ja jau virš 50 metų. Draugija 
turi dvi* svetaines, klubą ir 
knygyną. Bet tas turtas griau
namas. Tariamasi parduoti vi
sus namus. Lapkričio 11 d. 
kai kas kėlė mintį susidėti su 
kita organizacija, kuri galėtų 
išgelbėti. Mes labai gerai ži
nome, kur tai vestų. Tokią 
pamoką jau turėjo Lithuanian 
Beneficial Assc. of America, 
McKees Rocks, Pa. Per neap
dairumą buvo patekusi į pink
les, turėjo daug vargo ir tik 
per teismą bėdos atsikratė. 
Lietuvių Mokslo Draugijos na
riai turi būti labai atsargūs 
ir saugoti lietuvių turtą. Se
kančiame susirinkime, gruo
džio 9, dalyvaukime visi, nes 
bus naujos valdybos rinkimai.

Šia proga noriu priminti 
taip pat, kad Lietuvių Klube 
neturėtų būti toleruojami to
kie laikraščiai, kain “Laisvė” 
ir “Vilnis”, k -k tarnauja 
Sovietų ir peria’ i ir kovo
ja prieš Lietuvos laisvę.

Nary*

Full Time, 5 Day Week. Many 
Company Benefits, Employee 
Disco^nts, Good Insurance 
Plan, Liberai Insurance Plan, 
Excellent Opportunity for Ad- 
vancement.



DAR BĮ Nl M K AS

REALBTATR

CANCELCR CHANG

REAL ESTATE

SPORTAS

CABRIN! COLLEGE
Juozas Audrinsi

VAITONIS

manov

po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

W1NTER G \RDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

mams. <*t<vestment.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Maskva. Aliochino vardo

Kennebunk Port, Maino 
Franciscan Fathers

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.L 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.

WOODHAVEN
Business property, store. 3 
apartments, 2 garages. st. oil. 
income 32.375.60 asking $11,- 
500 cxcellcnt location and in-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

This Xmas give a F<>ur VVay 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 Foūr Way Med
ais, Order for Xmas, Frank’s Hou. 
se, 418—21 St., Niagara Falls, NY,

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmoro 26910

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
Klaidai

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. C0, Hartford, 
Cennecticut

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

TAIMANOV 
(padėtis po 32. B:d2)

takoverio turnyrą Detroite ir 
Kanados atviras p-bes Montre- 
aly. Laimėtojų skaičiuje įvar
dintas P. Tautvaiša, pasidali
nęs antrą vietą su Amerikos 
meisteriu Bisguieriu ir P. Vai
tonis, dalinęsis trečią vietą su 
Sherwinu, Medniu ir kt

Kanados atviros* p-bėse be 
Povilo Vaitonio, labai gerai 
pasirodė V. žižys (Sudbury), 
surinkęs 6-4 tš., t y. lygiai su 
žinomais meisteriais: H. Ber- 
liner ir S. Brenstein. Ignas 
Žalys baigė su 5|£ tš., o E. 
Baikovičius ir J. Judzentavi- 
čius surinko po 5-5 tš.

Laka Erta p-bės, Buffalo 
N. Y., šiuokart mūsų P. Vai- 
toniui buvo nelabai sėkmingos. 
Jis surinko 3-2 tš., tik 10 se
kundžių žaibo turnyre jis išė
jo laimėtoju, sukoręs 7-0 taš
kų! Silpnokas Vaitonio pasiro
dymas Lake Erie p-bėse aiški
namas jo liga, nes tuojau po 
turnyro jis atsigulė į ligoninę 

■su plaučių uždegimu.
Bostonas. Stiprus Boylstono 

klubo turnyras baigėsi N. An
glijos meisterio John Curdo 
laimėjimu. Jis surinko 9-1 tš. 
Antras čikagietis Warrin su 
8 tš., 3. Bostono miesto meis
teris A. Kuinuškovas su 7 V?, 
4. Kazys Merkis 7-3 tš. Gero
kai žemiau liko buv. N. An
glijos meisteriai B. Siff ir Mil- 
ton Kagan.
Harvardo universitetas gruo

džio 1 d. atvyksta tarpklubi- 
nėm rungtynėm su So. Bosto
no lietuvių pil. d-jos pirmąją 
komanda į pil. d-jos klubą. 
Gruodžio 8 d. pas lietuvius į 
So. Bostoną atvyksta Western 
Electric komanda. Rungtynių 
pradžia 7:30 v. v.. .

46 St. Exit 
RA 6-1550 • RA 8-9236

RICHMOND HILL 
Frame dejached one fafflily 6 
rms, st. oil. excelfent location. 
Occupancy $12,500.

George H. Hafncr 
8038 Jamaica Avenuc 

Woodhaven, Ncw York 
Phone VI 9-8075

ROCKVILLE CENTRE — St. 
Agnės Parish, 7 rm. house, 3 
bedrooms, hot water heat, plot 
75 x 220, large enclosed porch, 
2 car garage. Asking $21.000. 
ROckville Centre 6-3463.

TOM ANDERSON'S 
•“SUBURBANS” 

and
* -NICK LOREN’S 

“STARIHSTEKS”
• MinimumAge .— 19 Years

DOORS OPEN: 8:45 P. M.
DANCING*: 9:00 P.M.

TabJes and Seating Avai'able 
FREE ADMISSIONS 

giyen each night to holdęrs of 
Registration Cards

ST. VINCENT de PAUL. 
CHURCH HALE

23rd St., Bet. 6th & 7th Avės, 
Manhattan,

87—09 Jamaica Avė? Woodhavcn, 21, N. Y-
VIrginia 7-4477

VVOODSIDE ZONE 1
Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 22 
pėdų ilgio. 7 kambariai — duplex.
4 miegamieji, dvi vonios. Taip pat
5 kambarių butas. Moderni virtu
vė. Karšto vandens šildymas. Ypač 
dideli kambariai; garažas ir por
ėtus. VA-FHA 4ią%—30 metų 
morgičius. 2 blokai iki požeminio. 
10 minučių iki 42 gt.

Associatc Terrnce 
50th St. and 31 st Avė. 

Atvira iki 8 vai. vakaro.
Vykti Northern Blvd. iki 51 St. 

North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St. stoties

Draudimo reikalais, taksij (Income 
Tax) paruošimui, notorimy doku- 
menty tvirtinimui

> Juozas Andriušis 
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

puolikai tik ' Robertsą tematė. 
Jei daugiau kamuolių būtų 
siuntę į dešinį kraštą, nebūtų 
reikėję dėl laimėjimo tiek dre
bėti. Visi trys įvarčiai gauti 
iš Butrimo padavimų. Išlygi
nęs kai kuriuos techniškus 
nesklandumus bei sustiprinęs 
pasitikėjimo savimi, atrodo, 
būtų tikrai vertingas puolikas. 
Reikėtų ir daugiau surasti to
kių žaidėjų iš mūšų pačių 
prieaugliaus.

Rezervinė . ir toliau laikėsi 
paskutinėje vietoje. šį kartą 
prieš pirmaujančią New Yor- 
ko rezervinę po geros kovos 
pralaimėta 1:2 (1:1). Ir čia 
smarkiai atjauninta ekipa 
duoda gerų vilčių ateičiai.

Jauniai gavo nusileisti stip
riems New Yorko jauniams 
0:5 (0:4).

SPORTO SAVAITGALIS
Ir šis savaitgalis, neatrodo, 

Įeisiąs mūsų sporto bičiuliams 
snausti, štai, šeštadienį Lietu
vių Atletų Klubo krepšininkai 
turi pirmenybių rungtynes su 

latviais. Rungtynių pradžia 
8:45 vai. r į '

Futbolininkai po ilgesnės 
pertraukos -žais namie, New 
Farmers Ovai Nr. 2. Priešinin
ku yra Minerva S. C., prieš 
kurį pirmame’rate po Įtemp
tos kovos pralaimėta 1:2. Ir 
šį kartą mūsiškiai gaus gero
kai pasispausti. Reikia manyti, 
kad pasirodys geriau negu pe
reitą sekmadieni. Neatrodo, 
kad ir žiūrovus šaltas oras 
nuo šių rungtynių atbaidytų— 
įtempta kova dėl taškų yra 
jaudinanti, o šaltame ore plau
čius pravėdinti visiems sveika. 
Rungtynių pradžia 2:45 vai. 
Rezervinė žaidžia prieš Mi
nervos rezervinę 1 vai.

Jauniai 11:30 vai. žaidžia 
draugiškas rungtynes prieš 
Kollsmann.

Beje, turėjusios šeštadienį į- 
vykti draugiškos futbolo rung
tynės su Waterburio lietuvių 
vienetu yra » atšauktos.

Atletas

■ Vincentjan Catholic Club: 
SATURDAY NIGHT

. i DANCES
featuring the orchestrai music

tuvių pįmtąip
Latvi? “Šacha Pašauto“ lap- 

krigb ar. jdėjo fotografuotą 
Šįo šęrhmatų skyriaus atsilie
pimą apie šaera Pasaulę, už
dėjus antgalvę: “Uetuviešu 
Preses Vertėjuos”.

P- Vaitonis, 1952 m. tarp- 
zoninėse p-bėse Švedijoje, pui
kiai sukovojo su Sovietų S-gos 
didmeisteriu M. Taimanovu, 
kuris dabar Aliochino vardo 
turnyre Maskvoje baigė tre- 
čiuojū, priešaky pasaulio įžy
mybių: Kereso, Gligoričio, 
Bronšteino, Stahlbėrgo, Naj- 
dorfo ir kt Vaitonio partija su 
Taimanovu baigėsi lygiomis. 
Taimanovas lošė baltais, Vai
tonis (Kanada) — juodais.

1. d4 Žf6 2. e4 e6 3. Žc3 d5 
4. Rg5 Re7 5. e3 (M) 6. Bei 
c6 7. Žf3 Žbd7 8. Rd3 d:c4 9. 
R:e4 Žd6 10. R:e7 V:e7 11. 
Že4 Žd5—f6 12. Žg3 e5 13. 
04) e.-d4 14. 2f5 Vd8 15. Žf5: 
d4 2b6 16. Rb3 Rg4 17. Vc2 
Ve7 18. h3 Rh5 19. Žf5 Ve4 
20. V:e4 2:e4 21. g4 Rg6. 22. 
Že7-|- Kh8 23. Ž:g6 f:g6 24. 
Kg2 Bad8 25. Bfdl Bde8 26. 
Bc2 g5 27. Bce2 g6 28. Bd4 
c5! 29. Bdl h6 30. 2d2 Kg7 

, 31. Bei 2:d2 32. B:d2 Be5 33. 
Bd6 Bf6 34. Bedi c4 35. Rc2 
Be5—e6 36. Bd8 Bf8 37. B:f8 
K^8 38. Bd8+ Kg7 39. Kf3 
Bf6+ 40. Ke2 Be6 41. f3 Kh7 
42. Re4 Be7 43. Bb8 2a4 44. 
R:b7 Ž:b2 45. Re4 Ža4 46. 
Rc2 2c3+ 47. Kd2 Žd5 48. 
Re4 Bd7 49. R:d5 B:d5+ 50. 
Kc3 Bd3-f- 51. K:c4 B:e3. Ly
gios.

LSK:SC NEW YORK 3:2 (1:0)
Pereitą sekmadienį iš 200 

žiūrovų, susirinkusių pažiūrėti 
rungtynių, matėme vos kelias
dešimt lietuviškų veidų. Na
mie pasilikusieji *šį kartą tik
rai nedaug tenustojo: tokio 
žemo lygio rungtynių senai 
jau nematėme. Protarpiais 
nesinorėjo tikėti, kad matome 
aukštosios lygos, komandas 
žaidžiant. Gerai, kad Trogs 
Necko stadionas, atrodo, mum 
laimę neša — ten dar nei 
karto nepralaimėta, šį kartą 
prieš paskutinėje vietoje sto
vintį New Yorką su maža do
ze laimės parsivežėme 3:2 lai
mėjimą. O visai nedaug be
trūko, kad būtų ir pralaimėta. 
Priešininkas tikrai geriau žai
dė ir vedė 2:2 santykiu. Tik 
paskutinėje rungtynių minu-: 
tėję Arensas, išnaudodamas 
baudinį, užtikrino mūsiškiams 
laimėjimą ir abu taškus.

Pirmame kėlinyje kiek vy
rauja mūsiškiai ir Robertso 
smūgiu veda 1:0. Ilgokai teko 
laukti, kol New Yorkas išlygi
na. bet čia tuoj pat gerą But
rimo padavimą Robertsas su 
galva nukreipia į vartus, šiaip 
jau puolimas, be sergančio 
Bileckio, buvo visai blankus. 
Visi kamuoliai buvo siunčiami 
Robertsui, kuris galėjo įmušti 
ir daugiau negu du sviedinius. 
Pora kartų, būdamas vienas 
prieš vartininką, nieko nepešė. 
Be to, prarasdavo didžiausią 
dalį gautų kamuolių. Saugai 
Wells ir Jokūbaitis atliko mil
žinišką kovos darbą, ir tiesiog 
gaila būdavo žiūrėti, kai, iško
voję kamuolį, jį sukišdavo 
priešininkui po kojom. Aren
sas, kuris jau kelintose rung
tynėse nevisiškai tikras, pra
rado ir antrąjį įvartį.

Tokio prasto žaidimo iš mū
siškių net ir didžiausi pesimis
tai nesitikėjo: delsias gyni
mas, blogai padavinėją sau
gai: na ir visai išskydęs be jo
kios kovos dvasios puolimas. 
Nenuostabu, kad kelis kartus 
pritrūkęs kantrybės, Mileris 
buvo pasišovęs įvartį pats 
mušti — taip jau mūsų puoli
kų bejėgiškumas buvo visus 
įpykinęs. Neatrodo, kad ir an
trame rate geriau pasirodysi
me.

šviesesni buvo rungtynių 
momentai, kai kamuolys atsi
durdavo pas Butrimą, žaidusį 
dešiniam krašte. Iš jaunučių ir 
jaunių išėjęs, tikras vietinis 
klubo auklėtinis, žaidė ramiai 
ir be klaidų. Gaila, kad mūsų

TO PLĄCEt
YOUR AD

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki

Sulankstytų automobilių dalių ištiesi n imas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

turnyras užbaigtas šitaip: Bot- 
vinnik ir Smyslov po 11-4, Tai- 

10 V?, Grigorič 10, 
Bronstein 9’/«, Najdorf 9, 
Keres ir Pachman po 8>/»,

$24,990. Home ot distinetion. . 
brick split level. 7^4 
rooms kitehen of your dreai 
two tūli tile baths, stall shop 
waUUn cloBets, two car garo 
patlo. Near everythln^- Muat i 
to apprecaite value. Walklng. <H 
ance to Catholic Schools « 
church. Located on Martin 
west of Bellmore Avė. BuHd 
Su 5-2288 or SU L0298. ' ?

Baltijos Šachmatų klubo 
čempionate New Yorke jau 
aiškėja kas įgys teisę lošti fi
nalinėse varžybose. Sulošus 
paskutinįjį septintąjį ratą pa
dėtis gavosi tokia: ‘pirmoje 
sekcijoje Rankis užbaigė 7-0, 
po to seka, Stakųys 4 tš. (1 
partija atidėta), Znotinš 312 
tš. (2), Dvės 3 tš. (1); antroje 
— Didrichs 5 tš. (1), Žirnis 4 
tš. (2), Vilpišauskas ir Tinto 
po 2’/« tš. (2), trečioje — Al- 
lik 5’/2 t., Hazners 4’/. tš. (1), 
Šukys 41/" tš., Pamiljens 3’/2 
tš. (2), kiti turi mažiau taškų.

Tuo būdu teisę toliau lošti 
jau iškovojo šie žaidėjai (su
rinko bent 4 taškus): mūsiš
kiai Staknys ir Šukys, latviai 
Rankis, Didrichs, Žirnis ir 
Hazners, estas Allik. 'Lemian
čios reikšmės turės susitiki
mas tarp Vilpišausko ir esto 
Tint. ,

New Yorke Baltijos Šach
matų klubas šalia pagrindinių 
pirmenybių praves taipogi ir 
antras pirmenybes, kuriose 
varžysis savo tarpe dalyviai 
surinkę mažiau kaip 4 taškus 
preliminarinėse varžybose. Į 
šį turnyrą bus priimami taip 
pat ir nauji žaidėjai iki šiol 
nelošę. Užsirašyti reikia iš 
anksto gruodžio 7 d. arba 14 
d. Free Baltic House, 131 E. 
70 St., New Yorke.

George H. Hafner 
8038 Jamaica Avenuc 
coodhaveti. Ncw York 

Phone VI 9-8075

Stahlberg ir Unzicker po 8, o 
kt. mažiau.
* Bostono tarpklubinėse pir
menybėse dalyvauja 16 ko
mandų: šešios — A klasėje 
ir 10 — Bkl. So. Bostono lie
tuvių pil. d-jos šachmatinin
kai į p-bes įkėlė d^i komandas. 
Lietuvių antroji lapkričio 30 
d. rungiasi su Brattle, pas 
juos. Gruodžio 1 d. pas lietu
vius atvyksta Harvardo uni
versiteto pirmoji komanda, 
rungtynėms su mūsų pirmąją. 
Rungtynių pradžia 7:30 v. v. 
piliečių klube. Tautiečiai pra
šomi aplankyti šias rungtynes. 
Įėjimas laisvas. Kito savaitga
lio abiejos rungtynės bus So. 
Bostono liet. pil. klube. Gruo
džio 7 d. atvyksta Cambridge 
“Red”, rungtynėms su lietu
vių B komanda ir gruodžio 8 
d. Western Electric — su lie-

RFT I Upholstery C®.. Ine. PAUL BELLINO, PRES.
HAvemeyer

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

•Are you contemplating spending 

your Christnaas vaeation away 

from^ the hustle and bustle of the 

holiday season If so, Vilią Pauli, 
ne, Mendham, New Jersey, offers 

you this and much more — an op 

portunity to attend Midnight Mass 
on Christmas even and 'to enjoy 

all of the other blesšings of your 

Catholic heritage.
If- iaterested call MENDHAM 

S-etąs or mite to Siater Superi®r. 
ViUa 'Pauline, - Menrfhatn, New 
Jersey. ~ .

HOTEL GREYSTONE
91 St. and Broadway, N. Y. C, 
Fanious for excellent Service with 
moderato prices.

We specialize in:
VVeddfng 
Communion breakfast 
Showers for brides 
Anniversary parties 
Club & organization sočiais 
Ali sočiai funetions

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

T E A
Custom Blend Nectar 

Introducing Sample Offer
4 BAGS — $1.00 

“The Cup of Contentment” 
Rare, Coffees, Spices, Herbs 

New Main Coffee MiD
15 Riverside Avė., 

Yonkers, N. Y. — YO 5-9346

Radnor, Pennsylvania

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

For broch«re write:
THE REGISTRAR, 

Cambrini College, Radnor, Pa.

Need ANY KIND of Insurance?
Want biformatlen ahoat iequlrrd Insurance Ccrtificatc by 

Motor Wchicle Bumui to obtaih 1957 Pla(r>t 
T1IEN SEE OR CALI.

JAMES W. SMITH, Broker' 
llcpresentlng'ALL. MAJOR INSURANCE COMPANIES 
Stock and Mutual. Approved Bank Plah available for 

Premlum Pnymcnt

375 Jay Street, Brooklyn I. IN. Y. 
T* arne y*® day or night:

ornce: TB SA6W 7. limo: (iE »-7«7«
Partahloner: St. Rosr of Ūma Church: Member Cathedral Club 
of Brooklyn: Board irf Diraciont: St. Vincenta Home for 
Roman Catholic Orphan Aiytlum.

H. W. MALĖ

PORTERS, 
STOCK PEOPLE, 
KITCHEN HELP

Full time schedule. Many 
cmployees benefits, Apply 

immediately—Work immediat- 
ely. Apply during store hours.

Gerti—Hicksville, L. I.
Mi'd-Island Plaza

3rd floor—PersonneI Dept-

AMERIKIEČIAI, laimėje 40® metru bėgimąJfcŽrĮ7i iiOHOS 
pasaulinėje olimpiadoje Australijoje. Viduryje gav«s Jnd&b 
dali Glenn Davte K Clinton, Ohio. .

VALLEY STREAM
Modem bungalow, 7 rooms, 
50x100’, . 1 car gar. oil st., 
modem kitehen and bath, ai. 
storins and screens, air con- 
ditioning unit, washing ma- 
chine, venetians. Price $16,- 
990 Occupancy. Phone broker 
VA 5-4854.

TIME STUDY ENGR.
Exceptional opportunity with 
world-widc mfr. for man ex- 
pericnced in establishing stan- 
dards. labor saving methods 
and other related tune study 
duties. Packagin^background 
hclpful. Pcrmanent position. 
Frcc Insurance and pension 
plan. Thžs is well worth in- 
vestigating. Call Michigan 
2-7549. For Appt.

fBMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)
Tolu VI 6-2164

340 BIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai. Brooklyn, Maspeth, Woodhav«*r 
Ricbmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atlieku mtis prityrusio tedmiko, pripaSato 
RCA Instituto, New Yorke.

Darbo valandų®: kaedten aa® 9 vai ryto M t va*, vto

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BBOOKLTN, N. X.

tu* owma ow

SKAITYK VARPELI. Įdomus, 
naudingas, Iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2.00. Rąžyk:



lietuviai

NEWARK, N. J.

NEW YORKšakamytės sūnus Povylo ir

nemokamai

Te). Ylrgfriia 7-4499

PROF. PRANUI GUDAVIČIUI
mirus, jo žmonai p. V. Gudavičienei ir dukteriai

reiškiame gilią užuojautą.A. Gudavičiūtei, netekus jų brangaus vyro ir tėvo,

reiškia užuojautą BOSTONO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

Fraternitas Lituanica

COMPOUNDED SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY

Neduokim daug, bet duokim visi 
Balfo vajus bus pasisekęs!

Dalyvaus apie 
Garbės svečiais 
R. Wagner su

231 Bedford Avė. 
BrooMyn, N. Y.

atsilankyti. Lauksi-
Valdyba

Nekalto Prasidėjimo novena 
prasidės lapkričio 30. Pamoks-

Arkivyskupas taip pat suti
ko, kad Brooklyne 1951 kur
tųsi lietuviąi pranciškonai, čia 
organizuotų katalikiškos spau
dos centrą, leistų Darbininką. 
Kai vėliau provinciolas atnešė 
prancišk. spaustuvėje spaus
dintų leidinių pavyzdžius, 
vyskupas buvo maloniai nuste
bintas ir linkėjo kuo geriau
sios sėkmės.

L. K. Moterų Sąjungos 4-ta 
kuopa turėjo- pobūvi, kurio 
pelną paskyrė Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų koplyčios sta
tybai.

Lietuvių katalikų klubas iš
sirinko sekantiems metams 
naują valdybą.

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
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.

lūs sakys T. B. Gutauskas, S.J. Povylo Masiulio ir Onos Pa

vienes dienos parodą
. rengia New Yorko Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga gruodžio 9 
Apreiškimo par. salėje. Atida
ryta nuo ryto 10 v. iki vakaro 
5 vai. Paroda ruošiama buvu
sio nario Petro Kiaulėno po
mirtinės parodos Paryžiuje* ka
talogo išlaidoms padengti. N. 
Y. Liet. Dailininkų Sąjunga 
kviečia visuomenę kuo gau
siau parodoje atsilankyti.

V. Mikalauskas,
N. Y. skautų Tauro tunto 

adjutantas, išrinktas nauju 
Brooklyno Piliečių Klubo me
nedžeriu. Šio klubo patalpose 
vyksta didesnė dalis N. Y. 
skautų užsiėmimų.

Lietuvos vyčiai
ruošia tradicinius Kalėdų 

šokius, kurte įvyks Kalėdų va
kare, Apreiškimo parapijos 
salėje, grojant Joe Thomas 
orkestrui.

Dirigavo savo paties kūriniui
Lapkričio 26 d. N. Anglijos 

konservatorijos salėje mūsų 
jaunas muzikas Dąrius Lapins
kas ir konservatorijos lekto
rius E. Stokes su konservato
rijos studentų choro grupe ir 
kameriniu orkestru surengė 
choro muzikos koncertą. Buvo 
atlikti keli kompozicijos kla
sės studentų ir kitų kompozi
torių choro kūriniai. Chorui 
pakaitomis vadovavo D. La
pinskas ir E. Stokes. Į koncer
tą atvyko būrys lietuvių muzi
kos mylėtojų, kurių tarpe ma
tėsi nemažai jaunimo. Lietu
vių publikos dėmesio centre 
buvo D. Lapinsko kūrinys 
“Mirtis neviešpataus” chorui, 
solistams ir kameriniam or
kestrui. Dirigavo pats autorius. 
Veikalas įvairus ir sudėtingas, 
turįs nemažai išraiškių mo
mentų. E. Stokes savo atlikto
se dainose parodė daug kom
pozicinio subrendimo. Publika 
nuoširdžiai atsiliepė abiejų 
koncertantų pastangoms.

Tėvu ir mokytoju 
susirinkimas

Lapkričio 29 šv. Petro pa
rapijos salėje prie E. 7-tos 
gatvės įvyko parapinės mokyk
los mokinių tėvų ir mokytojų 
susirinkimas. Susirinkimo me
tu buvo parodytas dabar var
tojamos moderniausios moky
mo priemonės. Kalbėjo Wal- 
pole valstybinių ' pataisos na
mų kapelionas kūn. Edvardas 
Hertigan.

Dėl New Yorko skautu 
*įsirqgistravimo

į Boy Scouts of America bu
vo diskutuota Tauro tunto 
štabo posėdyje, dalyvaujant ir 
tėvų atstovams. Prieita vienin
gos nuomonės, kol kas į BSA 
nesiregistruoti.

Gimė
Gražinai ir Algiui Mikuls- 

kiams lapkričio 23 gimė duk
relė, kuriai duotas Rasos - Ma
rijos vardas.

Karolina Galenc kaitė,
Strolių anūkė, gyvenanti 

217 Thames St., Brooklyne, N. 
Y. ir gražiai kalbanti lietuviš
kai, šiuo metu lankanti šv. 
Leonardo parapijos mokyklą, 
Brooklyno diecezijoj, iš 1000 
mergaičių geriausiai išlaikiusi 
egzaminus iš anglų kalbos ir 
matematikos, laimėjo 4 me
tams stipendiją šv. Brigitos 
mergaičių gimnazijoj, kurią 
prūdės lankyti 1957 m. vasa
rio mėnesį.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balta

Lapkričio 30 švč. Trejybės 
parap. bažnyčioje prasideda 
Nekalto Prasidėjimo novena. 
Novena baigsis gruodžio 8 d. 
vakare. Novenos metu ypa
tingai melsimės už komunistų 
pavergtų tautų-išlaisvinimą ir 
teisingos taikos pasaulyje, 
kaip ragina Sv. Tėvas Pijus 
XII. Novenos metu 
'proga 
padaryti dvasini susikaupimą 
prieš didžiąsias Kristaus užgi
mimo šventes — Kalėdas. 
Noveną praves ir pamokslus 

sakys kun. dr. J. Matusas. No
vena bus vakarais: 7 vai. ang
lų kalba, 7:45 vai. lietuviškai. 
Kviečiame visus pamaldose 
dalyvauti. Parapijos kunigai

LATEST 
INTEREST 
RATE

’ J. Jakaitis
iš Rushing, N. Y., Baliui 

paaukavo 10 doL ir 25 sv. dra
bužių. Taip pat ir “Darbinin
kui” palaikyti įteikė 2 dol. 
auka. * '

Stasio Šalkauskio
penkiolikos metų mirties 

sukaktis sueina gruodžio 4. 
Minėjimą ruošia Bostono atei
tininkai gruodžio 9.

Anicetas Simutis
Lietuvos vice konsulas New 

Yorke, lapkričio 30 Argenti
nos laivu Rio Jachal, išvyk
sta porai mėnesių į Pietų 
Ameriką. Kelionės metu ap
lankys lietuvių kolonijas 
Brazilijoje, Urugvajuje, Argen
tinoje ir Venezueloje. Kiek 
ilgiau sustos Buenos Aires pas 
savo brolį Alfonsą Simutį.

Mirė Adelė Ananienė, Pra
nas Jatužis ir Ona Dainienė.

Karšt. Patr.

JT delegatų pagerbimas
New Yorko miestas ruošia 

vakarienę Jungtinių Tautų de
legatams pagerbti. ^Pobūvis į- 
vyks gruodžio 4 Waldorf-Asto- 
ria viešbutyje, Starlight Roof 
svetainėje, 6 v. v. Tai trečias 
metinis JT delegatams ir am
basadoriams pagerbti banke
tas, kurį finansuoja New Yor
ko biznieriai. 
1000 svečių, 
bus majoras 
žmona, valdžios įgaliotinis R. 
Petterson su žmona, JT gene
ralinis sekretorius Dag Ham- 
marskjold ir M. Rodgers.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVTTED

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Dėmesio New Yorko 
studentams!

Šį penktadienį, lapkričio 30, 
Apreiškimo parapijos salėje 
įvyks Liet. Stud. S-gos, New 
Yorko skyriaus trumpas susi
rinkimas, po kurio seks prieš- 
adventiniai šokiai.

Susirinkimo pradžia 7:30 v. 
vak. Valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus N. Y. apylinkės stu
dentus ir jų draugus, bei pa
žįstamus 
me!

.Miręs Brooklyno arkivysku
pas Thomas - -E: Mcriloy buvo 
labai prielankus - lietuviams. 
Sutvirtinimo sairramentą pa
prastai teikia kiti vyskupai — 
pagelbininkai, o jis keturis 
kartus lankėsi Apreiškimo pa
rapijoje ir pats suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Nesi
lankydavo -jis ir į parapijų 
sukaktis, bet -Apreiškimo pa
rapijai padarė išimtį. Kai ji 
1939 m. šventė 25 metų su
kaktį, dalyvavo jubiliejaus iš
kilmėse, pamoksle prisiminė 
Lietuvos istoriją, su kuria bu
vo gerai susipažinęs, džiaugė
si lietuvių pamaldumu, jų tra
dicijomis ir ragino kuo dau
giau jaunimo Teisti mokytis.

Buvo jis palankus ir lietu
viams tremtiniams. Į savo ar
kivyskupiją priėmė daug kuni
gų tremtinių, rūpinosi,, kad 
pamaldos jiem būtų laikomos 
jų gimtoje kalboje.

Mirė Jonas Keršulis,
Paterson, N. J. Lapkričio 

18 d., pasirgęs vos savaitę lai
ko, mirė Jonas Keršulis, išgy
venęs čia kelias dešimts me
tų. Velionis buvo tylaus, ra
maus būdo, mėgdavo lankyti 
visus lietuviškus parengimus, 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
narys. Kai naujieji ateiviai 
pradėjo gauti pilietybės doku- 
mėntus, tai jis keliolikai jų 
buvo liudytoju. Užtai ir jie 
nepamiršo: dauguma pasisten
gė palydėti į amžino poilsio 
vietą. Velionis, jo našlės Ma
rijos Keršulienės - Pauliuko- 
nytės rūpesčiu, buvo palaido
tas labai iškilmingai — su tre
jomis šv. mišiomis. Velionio 
palaikai ilsėjosi gražiame, 
brangiame karste. Gausiai pa
lydėtas į Kalvarijos kapines. 
Užprašyta daug šv. mišių už 
velionies vėlę.

Po laidotuvių giminės ir 
draugai, kurių susirinko gana 
gausiai, buvo pavaišinti Liet. 
Piliečių Klubo salėje, kur da
lyvavo ir klebonas kun. J. 
Kinta bei kun. Vyt Demikis. 
Amžiną atilsį Jonui Keršuliui.

Jurg. Ežer.

William J. Drake- 
Dragūnas

sirodė vilkiukai ir Šarūno d- 
vė. Vėliau pasilinksminta. Tau
ro tuntui šiuo metu vadovauja 
ps. Romas Kezys, q Neringos 
vietininkės pareigas .eina vyr. 
si. Aldona Noakaitė.

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 
kvaišinau ir skau
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, 5ir-

Tnt'-rrrf thr flrjt dny of tho month on fUpo-it*
mndo dūrinu thr> first 10 butines* <fay* of Jannsry and 
J'dy. firjrt 5 bu*ln-s* <Jny<« nf Aprll and O«-tob*r and 
thf f»r«rf 3 bucine** d*y.« of ai! oth-r month*. whm 1-ft 
nrdil tho p;id of t Ik intprort perlod.

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAM AICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvvay Station)

Pakrikštyta
Šv. Petro parapijos bažny

čioje lapkričio 18 d. pakrikš
tyta:

Cambridge, Mass.
švč. P. Marijos N. P. lietu

vių parapijos banketas, pra
ėjęs sėkmingai, davė pelno 
$253.50. Šio banketo darbi
ninkai buvo: kun. J. Petraus
kas, Mingaudas, A. Daukan
tas, B. žalgienas, M. Klebavi- 
čius; šeimininkės: Miškinienė, 
Šaparnienė, Burokienė, Mi- 
gauskienė, Mačiukienė; patar
nautojos: Tiebierienė, Daukan
tienė, Mingaudienė, Daukan- 
taitė, S. Mačiukaitė, P. Min- 
gaudaitė, M. Mingaudaitė, O. 
Pauplytė ir M. Pauplytė. Au
komis parėmė: M. 0. Jankaus
kaitės, Janiūnai, Ambrazaitie
nė, Laukaitis, Monkevičius, 
Daukantas, P. Mankus, Kriau
čiūnai, Stankūnai, Paukščiai ir 
Smitai.

WAITKUS
F UNEBAL H O M E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimu dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia, šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

Stanislovo vardais. Tėvai gy
vena 132 William St., Jamai- 
ca Plain, Mass.

Pranciškaus Bernatonio ir 
Elenos Kozak duktė Elenos ir 
Agnietės vardais. Tėvai gyve
na 67 G, So. Boston, Mass.

Lapkričio 24 d. Roger Kap- 
linger ir Joanos Grigiūtės- 
Kaplinger sūnus Roger ir Ka
rolio vardais. Tėvai gyvena 
181 D St., So. Boston, Mass.

WHIL — 1430 kitocyde* — Mėdford, Mas*.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNE32IUI — Uthunntan RmHa Hour. M C®t- 
tage St, Nunvood, Maaa. Skyriai: Lithuanfaut Fnrniture Co. — Air 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakulis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 Webster Avė.. Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOrw**d 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Klrktaad 7-8633.

PADĖKA
Moterų Sąjungos 29 kuopai 

už malonią $10.00 auką reiš
kiame nuoširdžią padėką.

T. T. Pranciškonai
“Darbininko” leidėjai

Woodhaveu, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios, 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

BARASEVICITS Ir SCNUb
F U N E R A L B O M i

251W. Broačhvay
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius ,
Tat ANdraw 8-2590

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS

Pakrikštyta
Dr. Juozo ir Alios Kazickų 

sūnus pakrikštytas Mykolo-Vy- 
tauto vardu.

(BIELIAUSKAS)
F (J N E R A L HOME

M. P. BALLAS—Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-RALTON 

Reikalų’ Vedčjo 
660 Grand Street 
BrooWy«, N. Y. , 

NOTAR Y PUBLIC

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydas 
BOSTON 15, MASS.

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

VEDĖ JAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunkar Ava.

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

Nuoširdžiam Bostono Lietuvių Vyrų Choro Rėmėjui

PRANUI RAZVADAUSKUI 
mirus, liūdinčiai šeimai ir artimiesiems

LIETUVIS ADVOKATAS
TdefoauM JAmaica 6-7272

Kanadą. Amerikoje išbus po- 
mėnesių.

fe Vaiariįa ir Paulius Gaubtai,
gyveną Woodhavene, N. Y., 

lapkričio 21 šveitė 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

SAVINGS BANK

KVIEČIAME LIETUVIUS 
Aplankyti Naujai Atidarytą UkninfeSų Juvelyrine Krautuvę 

E C O N O M Y IE WELB Y C O, Ibc.
335 E. 14th Street, Tel. ORamercy 517430 x New York CKy 
Sandėlyje didelis pasirinkimas vokišką Hi-Fl/trumpų bangų radijo 

B L A U P UMK T
Ateikit ir paklausykit pranešimų iš Europos iš už Geležinės Uždangos. 
Taip pat pasaulyje garsūs laikrodžiai Omega, Leagtae, Ttaot, Docha 

ir kiti. Rašomoa mašinėlės įvairiomis kalbomis.
SPECIALIOS NAUJOS PREKYBOS ĮSI8TKIG1MO KAINOS 

Motvrltki tv*fcaritkl l*lkr«dtl*l. 14 Karatą rakro, 17 aKtnaną, 
m garantu* vianlatn* malama 819.98,

VyrtMd—vandeni repr*laWtfMtl—IvHcartIKI talkradSIat—17 aKmaną Ir
1 m*t| garantija >12.96.

KRY2SLIAI-M kar. adm* 81.99 Ir kftaki.
VMtavInlal tlaSal SMUlama pmlrMtlm* 14 kar. aukas nuo 87.96 Ir aukHlau. 

IMPORTUOTAS KRISTALAS IR PORCBLAJIAA

Dr. Antano ir Stanislavos 
Škėrių sūnus pakrikštytas An
tano - Juozapo - Rimanto var-

Reikalingas butas 
Ieškomas 4’^—5^ kambarių 
butas šeimai su dviem vaikais; 
norima gauti Queens rajone. 
Telefonuoti DE 5-2243.

ALEXANDER’S CO. 
414 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

bus gera 
visiems parapiečiams

Rūbų rinkliava baigiasi 3 d 
gruodžio.

...............................................
BOSTON, M8SS. -

•

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški s
, (ARMAKAUSKAS)

GrsbOThB-BalsanraotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

4^ Metropolitan Avė. 
į Bn oklyn, N. Y.


