
Sibiro, yra Švėkšnoje kaip

min. Spaakas vietoj kario pro-

mo, DuOessasilanlcia ameri-

Nato virsta daugiau, politine 
nei karine organizacija jo 
generaliniu sekretorium išrink-

tos diplomatinės

< IŠ LIETUVOS PRANEŠAMA

Vyskupas Vincas Borisevi- 
čius esąs miręs, vysk. Teofi
lis Matulionis tebesigydo Birš
tone. Vysk. Pranas Ramanaus-

' Egipte, kad JT jėgos Išmes iš
. Egipto Nasserio priešus, o. 

paskui bus pačios išmestos, ka
da panorės Nasseris. Partiza-

. nai tą akciją jau, -pradėjo. ■><'

Egipte geras viltis sudrums- ti kanalo valymo darbus, UĖ 
išsikraustys svetimos kariuo
menės. JT komisaras kanato

Laukia Maskvos 
naujo žodžio

Soviaty partijos; centro ko
mitetas renkasi šią savaitę.

10 CENTŲ

nigam iš Sibiru neleidžia eiti 
pareigų, netvirtina.

Kaune kunigų" seminarijoje 
klierikų yra 69, iš jų 12 yra 
vilniečiai. Kandidatų buvoger 
50, kai kurie norėjo įstoti* į 
kunigų seminariją iš aukštųjų 
mokyklų- Bet negalima buvo 
visų priimti, kaip oficialiai 
sakoma,. ‘Metų nebuvo”.

kokios politikos laikytis aki
vaizdoje kylančio nerimo sate
lituose ir pačioje Rusijoje. Ar 
tęsti toliau destalinizaciją ar 
grįžti atgal prie Stalino.

Buvo pranešta apie studen
tų viešą neklusnumą partijai. 
Maskvos ir Leningrado univer
sitetuose. Buvo viešai pripa
žinta, kad jie pasidavę sveti
mos informacijos įtakai.

Dulles pareikštas po Nato 
konferencijos nuogąstavimas, 
kad Sovietai gali imtis karo

LIETUVIAI VORKUTOJE

Paleisti vokiečiai pranešė, 
kad Vorkutos stovykloje suti
kę du lietuvius gydytojus — 
Paltanavičių ir Garmų.-

Vorkutoje Komi SSSR laiko
mi pabaltiečiai iki 1955 kovo 
nebuvo niekas gavę siuntinių 
iš laisvoje pasaulio. Daugelis 
pabaltiečių serga džiova.

. RUOŠIASI GRIEŽTESNEI 
LINIJAI

Sovietų spauda prieš parti
jos centro komiteto posėdžius, 
kurie turėjo prasidėti pirma
dienį, ruošė nuotąikas, kad 
Vakarai vėl atnaujina šaltąjį 
karą, pasiduodami Amerikos 
politikai. O Egiptas buvęs už
pultas taip pat su Amerikos 
žinia.

PASITARIMAS SU LENKAIS

Lenkų iniciatyva gruodžio 3 
buvo pasitarimas tarp lietuvių 
ir lenkų egziUečių. Iš lenkų pu- , 
sės dalyvavo A Ciolkosz (iš 
Londono), B. Wierzbianski, 
B. Biega ir F. Gadomskl Jie 
atstovavo lenkų “Radai” Lon
done. Iš lietuvių pusės dalyva
vo J. Kaminskas, V. Sidzikaus
kas ir A. Trimakas. Kitas toks 
informacinis pasitarimas nu
matomas sausio viduryje.

AMERIKOS LĖKTUVAI 
VIRŠUM SIBIRO?

Sovietai apkaltino Ameriką, 
kad trys Amerikos bombone
šiai pereitą antradienį pažeidę 
Sovietų teritoriją prie Vladi
vostoko. Amerikos aviacijos 
vadovybė Tolimuose Rytuose 
pranešė, kad jai nežinomas 
tokis Amerikos lėktuvų tą die
ną skridimas.

Nato konferencija, keturias 
dienas posėdžiavusi, penkta
dienį paskelbė savo išvadas. 
Jose pažymėtina tik • 

baimė, kad pavergtuose 
kraštuose prasidėjęs judėji
mas prieš. sovietus gali prives
ti prie karo. Ypačiai pavojin
ga yra ryty Vokietijos padėtis.

Galimas sukilimas rytų Vo
kietijoje lengvai sugundytų 
vokiečius iš vakarų Vokietijos 
eiti į pagalbą. O tai išprovo- priemonių: Dulles skubėjimas 
kuotų sovietų agresiją prieš 
vakarų Vokietiją. Dėl to Nato 
konferencija penktadienį sku
binos pasmerkti sovietų bru
talų smurtą Vengrijoje, 
brėžti kiekvienos tautos teisę 
apsispręsti laisvais rinkimais, 
bet sykiu pasiskelbė, kad Na-

• to valstybės nesiims jėgos sa
telitam išlaisvinti, tik varys 
propagandą ir sudarinės opini
ją prieš sovietų smurtą.

neatneša naujų pavojų. Nors 
mes trokštam taikos, bet neto- * 
rim įtikinėti Sovietus, kad 
atominio karo baimė mus pri
vers priimti taiką bet kuria 
kaina ,

O Dulles nuolatinis pabrėži
mas vartoti tik “moralines 
priemones” susilaukia laikraš
čio pastabos, kad priešui, ku
ris nepripažįsta jokios moralės, 
vienintelis atsakymas į jo nu
sikaltimą tegali būti jėga.

tė nauji įvykiai.— Egipto su
organizuoti partizanai pereitą 
savaitę apmėtė granatom ir 
apšaudė ne tik anglus bei 
prancūzus, bet gruodžio 15 
pirmus ir JT dalinius—švedų 
ir norvegų karius. Pirmuį kar
tu ta JT kariuomenė turėjo 
atsakyti šūviais. O gruodžio 16 
dieną egiptiečių užpulti 
anglai nukovė 25, sužeidė 100.' 
Prasidėjo diplomatiniai pro-, 
testai, vėl skundai į JT.

Tačiau 
priemonės neveikia, Nasserio. 
Jis jaučiasi pralaimėjęs kovas, 
bet laimėjęs karą,, nes JT pa
tenkino daugumą Nasserio 
reikalavimų: privertė anglus, 
prancūzus, izraelitus krausty
tis iš Egipto,be jokių sąlygų; 
pripažino teisę Egiptui nu
spręsti, kur turi būti JT ka
rinės jėgos ir kaip ilgai jos ga
li pasilikti; atidėti derybas dėl 
ilgamečio susitarimo Sueso ka
nalo ir Izraelio reikalu, atidė-

tikdamas priimti Anglijos lai
vus valymo darbam, bet bfr : 
įgulų, neš taip reikalavo 
sens. Tai jau sukėlė 
diplomatinį protestą. _

pa-

užtikrinti Sovietus, jog Ameri
ka “niekad nesiekia įjungti 
rytų Europą į karines sąjun
gas” ir* sukilusius satelitus 
laisvinti jėga, — daros koktus 
ir santūriajai vyriausybės lini
ją palaikančiai spaudai NYTir 
NYKT.

NYKT vedamajame klausia, 
ar tas viršūnių perdėtas atsi- 
sakinėjimas nuo jėgos ir ato
minio karo baisumų pūtimas

• Soviaty “Pravda" puolė 
Eisenhowerio kalbą dėl Sovie-

• Lenkijos radijas kaltino tų smurto Vengrijoje. Nerado 
Vakarų informacijas, kad jos kitokių argumentų kaip tik 
išpučia ir pramano neramu- tiek, kad Amerika persekioja 
mus Lenkijoje. negrus.

Kas daryti su bolševikais?
džiami dviem trečdaliais bal
sų.

Šen. H. H. Humphrey (de
mokratas), užs. reikalų komi
sijos pirmininkas, gruodžio 15 
viešai pasiūlė —sudaryti “buf- 
ferinę zoną” tarp Sovietų ir 
Vakarų, kurioje karinės jėgos 
galėtų būti labai sumažintos. 
Jo plane Vokietija yra su
jungta. Kai rinkimų metu dem.

NYT vedamajame rašo, kad 
anglai ir prancūzai su ironija 
stebi: kaip nutinka, kad Jung
tinės Tautos sustabdė karą 
Egipte, bet negali sustabdyti 
Vengrijos kankinimo. Girdi, 
vienas iš atsakymų galįs būti 
tas, kad anglai, prancūzai, žy
dai tai civilizuotos tautos, o 
rusai esą nepaliesti Vakarų 
kultūros. Dėl to jie iš visų nu
tarimų juokiasi ir tik Ameri- Humphrey pasirodė su tokiu 

planu, tai jo komisijos nariai 
respublikonai protestavo. Kaip 
bus dabar?

ką kaltina, kam ji kišasi į 
Vengrijoj reikalus. Tai kas gi 
daryti, kad rusai išeitų iš 
Vengrijos? Kaip išlaisvinti pa
vergtas tautas be karo? Laik
raštis išvedžioja, kad JT dar 
nepavartojo savo turimų gali
mybių: prekybos ir kreditų 
suvaržymo, išmetimo iš Jung
tinių Tautų, kur reikalai spren-

VAKARŲ SĄJUNGININKO 
LIKIMAS

Irakas buvo vienintelė ara
bų valstybė, kuri dalyvavo 
Anglijos suorganizuotame Bag

dado pakte. Po karo su Egip
tu Irakas pasijuto labiausiai 
boikotuojamas kitų arabų. O 
dar svarbiau — neteko ketu
rių penktadalių pajamų iš naf
tos. Prarado kasdien po 700,- 
000 dol. Priežastis — naftos 
vamzdžiai eina per Sypją, o 
Syrija susprogdino vamzdžius 
ir naftos sirblius. Jeigu ir no
rės juos sutaisyti, trūksią 
bent pusmetį.

ANGLAM NEDUODA 
RAMYBĖS NĖ AIRIAI

Airijos pogrindžio armija 
vėl susprogdino anglų radijo 
siųstuvą ir užpuolė policijos 
būstinę. Kovai prieš airių po-‘ 
gridžio vyrus pasiųsta kariuo
menė. Tai pereitos savaitės į- 
vykis. Bet jie kartojasi nuo 
1949, kada Airija išsikovojo iš 
Anglijos nepriklausomybę, ta
čiau 6 Airijos apskritys šiaurė
je pasiliko' prijungtos prie An
glijos. Airiai dėl jų ir. kovoja.

RAKETA 650 MYLIŲ 
AUKŠTYJE

Armija išmėgino raketą, ku
ri pakilo iki 650 mylių aukš
čio. Ji nuskrido viso 3,300 my
lių greitumu 15,000 per va
landą. Buvo iššauta iš Flori
dos. Ankstesnė raketa buvo 
pasiekusi tik 240 mylių.

• Tarki ja suinteresuota 
tiesti vamzdžius naftai iš Ira
ko iki Viduržemio jūros, nes 
ligšiolinius vamzdžius per Sy- 
riją ten sugadino. Apskaito
ma, gerai dirbant per dieną

dfiq. O viso reiktų 600 mylių.

LAUKIA LENKIJOS LIKIMO

Vengrijoje komunistų kalba
ma, kad iki metų pabaigos 
Vengrijos santykiai su Sovie
tais gali būti sutvarkyti taip 
kaip Lenkijoj. Sovietų spauda 
pripažįsta, kad Vengrijos ūkis 
visai sugriautas.

Vengrai pradeda partizaninį karą
Vengrijos pasipriešinimas, 

prasidėjęs spalio 23, žada būti 
ilgas. Šalia trumpai trunkan
čių pasipriešinimo priemonių, 
kaip demonstracijos ar strei
kai, stiprėja ilgo pasipriešini
mo priemonė — partizaninė 
rezistencija.

Pereitą savaitę Vengrijos 
gyvenimą suparaliziavę strei
kai silpsta. Pagausėjo žinios 
apie vengrų laisvės kovotojų 
ginkluotus susirėmimus su (Ti
sais. Minimas Miskolc, prie 
Čekoslovakijos sienos šiaurėje, 
kur partizanai labiausiai pasi
reiškė. Jie išardė geležinkelį 
iš Karpatų Ukrainos į Vengri
ją. Nusileidę iš kalnų į Mis
kolc sunaikino spaustuvę, kuri

gamino komunistinę propa
gandą.

Vengrijos laisvės kovotojai 
ginklų turį, neš trys ketvirta
daliai Vengrijos kariuomenės 
nuėję su jais. Taip pat esą so
vietų kariuomenės pabėgėlių, 
kurie prisijungė prie partiza- 
nų. Anot brorf) Alsopų (NY
KT), vengrai panaudojo tą pa
čią kariavimo taktiką, kurią, 
Bulganinas gyrėsi, išradę so
vietai ir sėkmingai vartoję Ki
nijoje, Korėjoje, Indokinijoje, 
dabar taiko Egipte. (Gen. 
Gruentheris vertino, kad prieš 
vieną partizaną Alžire reikia 
statyti 10 karių).

Tokis karas prasidėjo Veng
rijoje.

NIXONAS M* vafloAti J AoMrifo
Vrnffrijos pabėgėliu rrfkaiah: vMvry> Henry Cnbnt Eodge jr. 
dešinėj Amtrijfti* atstovai dr. Frnns Mntnrh.

ĮįįĮĮgt

Asmeny judėjimas Baltuose Rūmuose 
gos ir žvalgybos derintojas. 
Didelės patarėjų rolės turė
sią, ir Paul Huffman, Marshal- 
lio plano vykdytojas, bei Lu- 
cius Clay, prezidento karo lai
kų draugas.

Spauda skelbia, kad prezi
dentas Eisenhoweris norįs 
respublikonų partijoje stiprin
ti vadinamą “liberalų” sparną. 
Jo atstovo Štasseno Įtaka stip
rėjanti. Jo buvo siūlomas ir 
Herteris. Dulles norėjęs Herte- 
rį daryti atstovu Paryžiuje ar 
patarėju valstybės departa
mente. Bet jis nesutikęs. Ta
da jis buvo paskirtas antruoju 
valstybės departamente, sek
retoriaus pavaduotoju, kuris 
galis tapti sekretorium. Nuo 
naujų metų į Baltuosius Rū
mus ateisiąs Eisenhowerio 
draugas Walter Bedel Smith 
kaip užsienio reikalų, apsau-

• Amerikos pilietė ’ Tania 
Chvastova, poros metų, gruo
džio 15 grąžinta į Ameriką. Ją 
tėvas norėjo išsivežti į Rusi
ją. Anglų teismas nusprendė, 
kad vaikas bus laimingesnis 
Amerikoje pas motiną.

• Amerikos prezidentas 
gruodžio 15 paskyrė papildo
mai 4 mil. dolerių JT fondui 

' Vengrijos pabėgėliam šelpti.

PREZ. EISENHOVVERIS sveikina atvykusį Indijos nūn. pimi. 
Jauaharlai Nehru.

Svečiuojasi Amerikoj ^neutralieji*
Indijos min. pirm. Nehru 

lankėsi Londone ir gruodžio 
16 atvyko pas prez. Eisenho- 
werį. Jis būsiąs politinis tarpi
ninkas susiprasti su Egiptu 
dėl Sueso kanalo; jis norįs pri
kalbėti Eisenhonerį užmegsti 
diplomatinius santykius su 
kom. Kinija; jis noris tarpi
ninkauti ir tarp Sovietų bei

Amerikos, paremdamas sovie 
tų siūlomą neutraliąją juostą 
tarp Sovietų ir Vakarų, pasi
dalinimą įtakų sferom.

Nerru priimti sudarytas ko
mitetas. kuriam vadovauja vi- 
ceprez. Nixonas. Valst. sekr. 
Dulles
užpakalinėse eilėse.

atsidūrė šiuo kartu

Ko norely Amerika
* iš Indijos

Derybose su _• Indijos min. 
pirm. Nehru Amerika suinte
resuota susilaukti Nehru tarpi
ninkavimo, kad Amerika dau
giau atramos rastų tarp Azi- 
jos neutraliųjų valstybių. Ang
lai sako, kad Nehru tarpinin
kavimą Amerika gali nupirkti 
tik pripažindama kom. Kiniją, 
priimdama ją į JT, atiduoda
ma jai Formozą.

Nehru pasitarimuose pas 
EisenhovverĮ jo ūkyje Dulles 
nedalyvaus.

KVIEČIA IR TITĄ?
Prez. Eisenhoweris pakvie

tęs j svečius ir Jugoslavijos Ti
tą, kuris seniai to norėjęs, bet 
lig šiol nebuvo kviečiamas. 
Duota suprasti, kad Titas da
bar galės gauti ir karinės pa
ramos. ypač Titui rūpimų 
sprausminių lėktuvų. Kai ne
seniai jam buvo lėktuvai at
sakyti, buvo smarkiai perpy
kęs. Jugoslavijai Amerika jau 
yra davusi nuo karo pabaigos 
daugiau kaip vieną milijardą 
dol.. jų pusė buvo skirta gink
lam.

• Amerikoje užsieniečiai 
ateinantį mėn. turi pranešti 
imigracijos įstaigai savo adre
sus. Nepranešęs gali būti bau
džiamas 200 dol. ar mėnesiu 
kalėjimo, užsieniečių dabar 
esą 2,750,000.

• Ukrainos partizanai nu
leido per paskutinį mėnesį ke
lis šovieti} karinius lauki
nius, einančius į Vengriją. 
Šimtai ukrainiečių suimta. *

MORALINIO SPAUDIMO POLITIKOS ILIUZIJA
Nebeslepiama, kad dėl Ame

rikos užsienių politikos yra ne
sutarimo pačioje vyriausybėje. 
Kalbama apie dvejopus spar
nus. Vienas jų stengėsi staty
ti Amerikos bendradarbiavimą 
su Anglija bei Prancūzija. Ki
tas siekė Amerikos politiką 
labiau atremti į arabų pasau
li ir Azijos tautas.

Kai Dulles sirgo, jo parei
gas ėjo Herbert Hooveris jr. 
Jis ir buvo stipriausias antro
jo sparno reiškėjas. Jis turėjo 
ir Dulles pritarimo. Hooverio 
atleidimas iš valstybės depar
tamento reiškia, kad jis pra
laimėjo.

Europiniu sąjungininkę 
simpatikii Įstengė perkalbėti 
prezidentą, kad užsisnię poli
tikos vairą jis pats labiau im
tųsi į rankas ir kad vienybė su 
europiniais sąjungininkais bū- 

- to atstatyta.

Amerikos politikos princi
pus paskiausiai išdėstė vice
prezidentas Nizonas. prieš iš
leidžiant Dulles i Paryžių, j 
Nato konferenciją. Dėl jų Nix- 
onas tarėsi su pačiu Dulles ir 
su prezidentu. Jo pasakytos 
mintys yra tad sykiu ir prezi
dento nusistatymas.

“Mūsų linija — kalbėjo Nix- 
onas — Jungt. Tautose buvo 
tiesi ir paprasta. Mes atmetė
me vartojimą jėgos, nepatei
sintos apsigynimu ir .IT pave- 

• dimu”. Esą Anglija ir Prancū
zija turi pasitraukti iš Egip
to. net jeigu jos būtų įsitiki- 
nustos, kad tai nesiderina su

'Žį-

Herhert Hooverio jr. 
pasitraukimo užkulisiuose

ka nesijaučia reikalinga 
klausti Nato nuomonės.

atsi

“moralini 
sprendi-

Nixonas 
nusistatymą remti

pabrėžė

jų valstybiniais interesais. 
Veik tuos pačius žodžius kal
bėjo paskiau Nato konferenci
joje Dulles, išskirdamas iš po
litinių priemonių karą ir te- 
pripažindamas tik 
spaudimą” ir ginčų 
mą Jungt. Tautose.

Tačiau 
Amerikos
ūkiškai savo sąjungininkus 
Angliją ir Prancūziją, kurie 
dabar atsidūrė krizėje dėl naf
tos netekimo. Tačiau tai ne
reiškia, pritarimo Anglijos 
Prancūzijos politikai.

Viduriniuose rytuose Nixo- 
nas pasisakė už valstybių iš
laikymą ir jų nepriklausomy
bės pagerbimą. Amerika čia 
nori grąžinti Nasseriui viską, 
ko jis yra netekęs ir Sueso 
kanalą padaryti prieinamą vi
siems, nors ir Nasserio suve
renume.

Vengrijos reikalu
“mūsų vieninteli* ginklas— 

moralinis pasmuricimas", nu* 
kitokia pagalba raikšty tračią 
pasaulinį karą.

Laimėdami kovą dėl Veng
rijos — kalbėjo Nixonas — 
sovietai pralaimės kovą dėl 
pasaulio.

Su tokia politika rodėsi ir 
Dulles Nato konferencijoje. 
Tik jis labiau pabrėžė Ameri
kos nepriklausomybę nuo Na
to, nurodydamas 
Formozos gynimą.

pavyzdžiu 
kur Ameri-

Kuo remiama tokia Ameri
kos “taikos”, “moralinio spau
dimo” politika? Ar tik tuo, 
kad Amerika bijosi trečio ka
ro?

“Die Tat” laikraščio kores
pondentas iš Washingtono tvir
tina, kad prezidento politiniai 
patarėjai jam išaiškino, jog ,

Sovietuose eina irimu* iš ri-

šita irimą labiau pristabdytu.

Dėl to Amerikos spaudoje 
taip daug norima ir laukiama 
žinių apie tikrą ar tariamą ne
ramumą pačių Sovietų viduje. 
Bet Amerika turi rodytis jiem 
“neutrali”.

kinėja, kad
Amerika turi susiprasti su 

Suristais, priimdama šonų

Amerika turinti atitraukti 
savo kariuomenę iki Reino, o 
Sovietai savo kariuomenę ati
trauks iš rytų Vokietijos ir 
kai kurių satelitų. Dabar sten- 
giamasi pripratinti ir prie |g
minties, kad Vokietijos sujun- 
girnas ir neutralizavimas, įg
Maskvos siūlomas, nebūtų toks 
nepriimtinas.

Tokios mintys apie valaty- 
bės departamento ir Bahao> g

jos turi ir savo fffteių.
v
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Apsaugok Aukščiausias, Kun. Dr. P. Aleksa.

Didvyrių žemė. Kardė Pažėraitė
Gabija, metraštis ........................................
Susitikimas. J. Gailius. 155 p. ..................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p. ..........
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p................
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p....................
Algimantas, V. Pietaris, 267 p...................

• Lenkija panaikino siųstu
vus— trukdytuvus, kurie ank
sčiau kliudydavo klausytis 
pranešimų iš Vakarų radijo 
stočių. Tuo ji sutaupo 70 mil. 
zlotų apie 16 mil. dolerių per 
metus.

Pvz., ryšium su Lenkijos ir 
Vengrijos sukilimais būtų bu
vę pravartu turėti ir išsiunti
nėti biuleteni su atitinkamu 
laišku, apie lietuvių tautos su- 

(Nukelta Į 5 pusi.) '

tas pats kaip ir dėl laiškų, ta
čiau skurdas yra galingesnis 
už atsargumą. Panašiai kaip 
noras valgyti yra galingesnis 
už 7 metų kalėjimo grėsmę, 
jei pasiims ką iš pačios gamy
bos. Dėl siuntinėlių net sam
protaujama :

jei jų būtu daugiau, jei dau
giau žmonių juos gautų, tai 
bendras pavojus būtų mažes
nis".

Laikraštis daro išvadą, kad 
siuntinėliai tuo tarpu yra rea
liausia priemonė Lietuvos gy
ventojam padėti.

Amerikos minisjteris Walles 
nusivedė kardinolą i savo i- 
staigos antrą aukštą. Ten sa
vo bute ministeris pavedė kar
dinolui kambarį, kurio kampe 
buvo plyta — tai kardinolo 
virtuvė, odinė kušetė — tai 
kardinolo miegamasis ir mi- 
nisterio stalas — tai bus kar
dinolo altorius mišiom laikyti 
ir darbam dirbti.

neužmirškite, neuž- 
mažos, garbingos tau- 
yra kankinama ir žu- 
ta r ravimą žmonišku-

Scmeniškių Idilės. Jonas Mekas.
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p...........
Vai lėkite dainos <200 dainų tekstai). 220 p. 
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p...............
Laukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p...............
Atviros Marios. V Andriekus, 136 p.

RYTOJAUS DIENĄ
* BUVOME PANIKOJE

Buvo kalbama, kad sovietų 
tankai yra pakeliui į Ameri
kos atstovybę ir norės išgauti 
Mindszenty. Greitosiom buvo 
sudarytas 'planas, kaip elgtis. 
Kai tik prisistatys sovietų ka
riuomenės pareigūnas, turės 
pasirodyti pro atstovybės du- 

Amerikos 
pro durų 
kad tai 
ir niekas

Elizabethietis J. Roman nu
siskundžia “Darbininke” (spa
lių 30 d.) dėl klaidingų žemė
lapių spaudoje bei televizijose 
ir klausia vadovaujamus veik
snius. ką jie daro klaidom ir 
netikslumam atitaisyti.

Vadovaujami veiksniai, aiš
ku, galėtų paklausti p. Roma
ną. ką jis padarė pastebėjęs 
klaidingus žemėlapius. Tačiau 
klausimo permetimas- nuo vie
no į kitą reikalui nė kiek ne- 
pagelbėtų.

Klaidingų žemėlapių ir ži
nių pasitaiko spaudoje daug. 
Tas klaidas turime taisyti visi, 
ir veiksniai, ir tie. kurie jas 
pastebime. P. Roman galėjo 
parašyti (o gal ir rašė) ne tik 
“Darbininkui", bet ir tam laik
raščiui. kuriame klaidingas 
žemėlapis pasirodė, ir tai TV

■ z ~ 
DARBININKAS

• Norvegijoje panaikintas 
įstatymas, kuriuo buvo drau-

KARDINOLAS RASĖ 
VENGRIŠKAI

Bain išvertė angliškai. Pas
kui kardinolas norėjo perrašy
ti tą anglišką tekstą sava ran
ka. Ėmė mašinėle lėtai lėtai 
rankioti raides ir lipdyti po- 
pieryje ta anglišką tekstą. Su 
išbraukymais, su pataisymais 
rašė ir ranka tik pasirašė. Tas 
laiškas turėjo iškeliauti su iš
vykstančiu laikraštininku Bain.

“Aš esu Vengrijos Laisvės 
sudužusio laivo nuolauža, ku
rią išgelbėjo Jūsų kilniadva
siškumas. Aš esu pabėgėlis 
savo paties krašte ir svečias 
Jūsų pasiuntinybėje. Jūsų sve-

tarp jų tik 10. Išleistieji lietu
viai buvo atiduoti griežtai ru
sų komunistų vadovų ir net 
MVD priežiūrai. Jie turėjo 
ekskursijoje mažiau laisvės nei 
rusai. Jiems buvo net patarta, 
susitikus su lietuviais iš Vaka
rų. sakyti “neponimaju” (Gal 
šito smurto nepakeldama, vie
na iš keleivių lietuvių • išėjo iš 
Pobiedos laivo į laisvę Švedi
joje).

“Antra, leidimą susirašinėti 
su užsieniais apkartina sovie
tų noras panaudoti tą susira
šinėjimą politiniam tikslam — 
susidaryti kartoteką, kas ir 
kur bei kam rašo, o kitą norą 
išreiškė “Tiesa”, ragindama 
laiškuose į užsienius girti so
vietinį gyvenimą ir kviesti, 
kad grįžtų.

tingumas tikrai išgelbėjo ma
nę nuo mirties” ...

Padėkojęs už tai, pasveiki
nęs dėl perrinkimo Amerikos 
prezidentu, jis grįžta prie sa
vo tautos, kuri penkta diena 
bombarduojama, šaudoma, de
ginama, kankinama prieš Die
vą ir žmones liudija, kad ji 
nori būti laisva. Laišką baigia 
maldavimu:
"Angoje Į Jūsų didesnę atei

ti aš maldauju Jus — neuž
mirškite, 
mirškite 
tos, kuri 
doma už 
mui”.

Palikau — sako Bain —kar
dinolą Įtemptą, nervingą. Kai 
klausiau, kuo dar galėčiau bū
ti naudingas jam pačiam, jis 
atsakė: “Pasirūpinkit mano 
maža, garbinga tauta, kuri per 
šimtmečius aukojosi už Euro
pą, sulaikydama invazijos ban
gas. Pasakykite apie ją pasau
liui ... Tiek daug reiktų, dary
ti, 0 aš nieko nedarau. Kraš
tas dega, o aš tegaliu rašyti 
atsiminimus”.

Kai išvykau -— sako Bain— 
į aikštę, atsisukęs mačiau kar-

JVAIRIOS
Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

Gims tautos genijus. L J. Voicekauskas. 80 p. 1.50 
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p. .. ........ L50

paprašė laiškų daugiau nera
šyti. Atsargumas nugali senti
mentą. Tačiau atsargumas 
dingsta siuntinėlių akivaizdo
je. Pavojus dėl siuntinėlių yra 4-0600. New York 3. N.

nių deportacijų sustabdymas, 
pagausėję lietuviški leidiniai- 
laikraštis betgi nurodo, kad už 
tų pakitimų yra užkulisinių 
tikslų, kurie temdo pakitimų 
sukeltas viltisi

“Jei šiemet išleido keliose 
ekskursijose žmonių į Vaka
rus. tai nereiškia, kad išleis
tieji yra lietuviai. Antroje, sa
kysim. ekskursijoje nuo Ode
sos iki Leningrado iš Lietuvos 
buvo 16 žmonių, bet lietuvių

stočiai, kuri klaidingą žemėla
pį rodė. Be to, paraginai ir 
savo draugus bei kaimynus tą 
patį padaryti. Tas, gali būti, 
reikalui būtų padėjęs dau
giau, negu kurio veiksnio ar 
valstybės pareigūno oficialus 
ar formalus raštas.

Lietuva vaduoti ir Lietuvos 
reikalus ginti turime masiniu 
būdu — masiniai veiksmai 
kai kada* yra efektmgesni už 
oficialinius veiksnius.

Lietuvos laisvinimo veiks
niai ir valstybės pareigūnai 
turėtų nustatyti veikimo gai
res ir duoti direktyvas, o gy
voji ir pareigingoji visuomenė 
turėtų reaguoti į visus negeru
mus.

Veiksniai turėtų paruošti ir 
išleisti anglų kalba apybraižas 
visų mūsų aktualiųjų klausi-
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Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p.
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jiem pavojingesnis r.ai gyvas 
Vengrijos primas"...

Dar nebaigus Mindszenty 
žodžio, du tankai įriedėjo Į 
aikštę. Sulaikę kvapą, sekėme 
pro nuleistas užuolaidas, kas 
bus toliau. Tačiau sovietai ro
dėsi nesuinteresuoti atstovybe. 
Po kurio laiko tankai pasi-
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Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p....... ............... $5.00
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šituos užkulisinius tikslus
žmonės pačioje Lietuvoje la
bai gerai supranta. Geriau nei džiama veikti Norvegijoje je-
Vakaruose. zuitam. Buvo draudžiama nuo

1814. Panaikintas konstitucijo-
Jie mato, pasikeitimus, ta- je draudimas ryšium su JT
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FOR GIRLS \VHO WORK OR 
STIDY IN NEW YORK fm

maĄ pamojavo ranka. Manau, 
kftd jo daugiau Vengrijoje ne
bepamatysiu. i- *

KOKIS BUS TOLIMESNIS 
MIKOSZENTY LIKIMAS?
Neaišku. Amerika, nepada

rys taip, kaip padarė Jugosla
vija su Imre Nagy. Neišduos. 
Tačiau kai kurie vengrai aiš
kina, kad Mindszenty sovie
tam nebepavojingas, jeigu jis 
laikomas Amerikos atstovybė
je. Jis tokiu būdu nebeprieina 
prie savo tautos. Negali su ja 
ryšių palaikyti. Atstovybėje 
nei kardinolo laiškai, nei laiš
kai jam neparduodami, o ir 
lankytojai nepriimami.

Išeiti iš Amerikos atstovy
bės kardinolui reikštų tiek 
pat kaip eiti tiesiai į komunis
tų rankas. Jo sekretorius kun. 
Egon Turchanyi lapkričio 10 
mėgino iš atstovybės išeiti ir 
buvo suimtas.

Tačiau pasauliui pasitarnaus 
kardinolo buvimas Amerikos 
atstovybėje bent tuo. kad kar
dinolo surašyti atsiminimai bus 
naujas liudijimas, kuris sklai
dys Vakarų iliuzijas apie so
vietus ir artins Vakaru žmo- 
gui pačią nemaloniausią va
landą — pabudimą, (b.d.)

traukė be jokio incidento. .
Artimiausiom dienom žurna

listui Bain išaiškėjo, kad jis 
turi skubiai išvykti iš Buda
pešto. Jis skubėjo dėl to išsi
kalbėti su kardinolu apie jo 
pergyvenimus suėmimo, tar
dymo, teismo metu, apie jo 
dabartinius siekimus. 
mas reikalas, kurio 
kardinolas, pakliuvęs į tą ar- 
timiausiąjį dangų, jo žodžiu 
tariant— Amerikos atstovybę, 
buvo jo padėka prezidentui 
Eisenhoweriui.

MUZIKA
Missa i n honorcm Imm. Cordis
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p

girls working or studying in New 
York City. The residonce is \vell 
e<|uipped and has rooms at va rietis 
rates. Convcnient arrangenients 
for breakfast and evening meate 
can be mnde.

If interested contaet the Super- 
intendent, Mother M. Ohislaina. rt

h ' kur jf* laukė Amerikos afsa- 
kymo, «r jam bus duotas azy- 

X' lė- Gavęs teigiamą: atsakymą, 
' Mindszenty tik spėjo dingti 

už atstovybės durų, ir tuo lai- 
X' ku j jo slėptuvę Įsiveržė ko- 
X • munistų saugumo agentai.

Pirkdamas kalėdines 
nas nepamiršk vieną 
doleri sutaupyti ir 

DARBININKO 
prenumeratai 1957 metam. §

mų: Lietuvos okupacija, lietu
vių išvežimai, Lietuvių tautos 
naikinimas, lietuvių rezistenci
ja, teisinė Lietuvos padėtis, 
lietuvių tautos nusistatymas ir 
troškimai, ir k. *

Tokie buleteniai galėtų būti 
siuntinėjami kongresmanams 
— senatoriams, J. T. delegaci
joms, laikraščiams, ir kitur be 
laiškų ir atskirais bei specifi
niais atsitikimais su laiškais, 
primenant' laiškuose jų turinį.

Ryšium su įvykiais Lenkijo
je, Vengrijoje daugiaau pa
saulio spaudoje rašoma ir 
apie Lietuva. Tarp pačių lie 
tuvių yra nevienodas įsitikini
mas apie padėtį Lietuvoje. 
Vieni mano, kad Lietuvą yra 
palietusi “liberalizacijos” ban
ga — rodanti sovietų nusista
tymą duoti ir lietuviam dau
giau laisvės, kiti įžiūri čia tik 
sovietinės taktikos manevrus.

Į Laisvę Nr. 11 (48) tuo 
reikalu samprotauja:

“Labiausiai šią liberalizaciją 
yra pajutę lenkai. Pajuto ją 
net ir Baltijos kraštai. Pažy
mėtina betgi, kad

Vakaru žmonės tuos pakiti
mus mato daug didesnius, nei 
juos mato vietos gyventojai ir 
nei jie yra iš tikrųjų.

Kur tėra pakitusi komunis
tinė taktika, ten Vakarų daž
nas žmogus mato pakitimą iš 
esmės ir kalba jau apie ko
munizmo irimą.”

Laikraštis paminėjęs paste
bimus Lietuvoje pakitimus — 
ekskursijų, pradžią į Vakarus, 
leidimas, susirašinėti su Lietu- čiau priima juos labai atsar- priimtos žmogaus teisių dek- 
va, siuntinėlių leidimas, masi- gįai. Jie samprotauja: ar tai iiaracijos ratifikavimu.

ilgam? Gal po kurio laiko Ii- ------------------------------------- -
nija vėl pasikeis, ir kas šian 
dien leidžiama, rytoj virs di
dėlių kaltinimu. Tas atsargu- The renovated John J. Watts pos
mas diktuoja kai kuriem Lie- idence in downtown Manhattan

... . —. provides an ideal residenee fortuvoje ne tik kamufliuoti sa
vo vardą laiškuose, bet yra at
sitikimu. kad ne vienas tiesiai

Darbininko odmudotrocijo 9)0 WiHovghbv Avo„ 
BrooMyn 21, N. Y.

ris neginkluotas 
marinas ir pasakyti 
geležinius virbus. 
Amerikos nuosavybė 
neturi teisės čia įeiti. Spaudos 
atstovai užsimaskavo savo fo
to kameras, pasiryžę fotogra
fuoti, kaip sovietai mėgins į- 
siveržti į Amerikos atstovybę.

Pasakiau kardinolui, kokis 
yra pavojus. Kardinolas pa
reiškė. kad jeigu padėtfs yra 
tokia, tai jis pats pasiduos, jis 
negali sutikti, kad Amerikos 
atstovybę ištiktų tokis pavo
jus. Skaitydamasis su tuo. kad 
pakliuvęs i sovietų rankas, 
vargiai išliks gyvas, kardino
las raminosi, tardamas?--“** ~

"Miręs kardinolas gal bus

6.00 
1.50 
3 00 
1.80
2.00 
2.00 
2.00
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Nėra kuo pateisinti

DURPYNE

KALĖDOS ŠIAULIUOSE

jau kliedėjo, kiti laukė, kol ir

lavo-

ne-

CAREL CAPEK

(Užbaiga)

4LSD 
ą*a»

“Mano mylimieji draugai! 
Nors mes -ir negulime giedoti 
giesmės apie kupinas džiaugs
mo ir palaimos Kalėdas, vis 
dėlto mes norime iš savo šir-

kuris ken- 
kodėl, ir 
valgyklos

tęs laikraščiui tris praneši-

pergalinga 
išlaisvins 
fašistinės

aš sakau jums:
jūsų varge!...

kodėl? kodėl?
bent karta šis

žmona, 
validas, 
o kitas 
pasauli, 
apie 50 m. 
aukštas, asketiško 
rokai 
vietos

kaip 
armija 

nuo

, — To jau per daug! — pa
skubėjo atsakyti antras. — 
Bet juk tai velniškai kvailas 
nuotykis. Prasmek, pagaliau! 
Tatai jau yra viršum fizikos 
dėsnių! Kaip sau nori, bet juk 
tai neįmanomas dalykas. Pa
klausykite, — sušuko staiga,

— Man gi prisimena septy- 
niamyliai batai, — įsikišo ki
tas. — Gal jau daug kartų 
žmonės buvo radę panašias 
pėdas, bet tik nepajėgė jų at
siradimo paslapties išaiškinti. 
Kas žino, gal tie žingsniai to
kio ilgio, kaip nuo Pardubicų 
iki Kolino? Bet vis dėlto gali
ma būti tikri, kad tas tolesnis 
žingsnis paliko pėdą jau ne 
sniege, bet... kokioje nors 
draugijoje, ar ten, kur kas 
norint jau nutiko ar dar nu
tiks ... Yra pagrindo tvirtinti, 
kad šis Žingsnis turi nemato
mą kontraktą su įvairiais ki
tais paslaptingais gyvenimo 
žingsniais — arnet su jų iš
tisa eile? Ir gal toji eilė kupi
na panašių keistybių, kokias 
sukėlė mumyse ši, štai, pėda? 
Jei turėtume dabar bent vie
ną laikraštį, kurs būtų Ūks

mėm pasižiūrėję, pasistebėję 
ir nuėję toliau kiekvienas sa
vo keliais. Būtų nereikėję nei 
galvos sukti, nei klajoti ir 
blaškytis, et... Gal net ir vi
siškai būtumėm ramūs pali-

apsaugojo žmonijos, nei padė
jo jai įgyvendinti visokių pra
našautų svajonių, o vienok... 
Buvo daug ir tokių dalykų, 
kurie ne tik neatskleidė nau
jų progreso kelių, bet, ap
skritai, neprisidėjo prie žmo
gaus gyvenimo palengvinimo.
O gal tie dalykai ir buvo pa
tys svarbiausi dalykai gyveni
me? ...

Reikia pasidžiaugti, kad yra 
dar .vienas kitas čia gimęs lie
tuvis kunigas, kuris daro gra
žią pažangą, vis daugiau ir 
taisyklingiau pramoksta lietu
viškai pamokslus sakyti ir su 
žmonėm susišnekėti. Reikia 
tačiau liūsti ir rasti, kai baž
nyčioje girdi žagarinę lietu
vių kalbą, priešingą bet ko
kiom gramatikos taisyklėm. Ir 
tai metai iš metų — jokios 
pažangos ir jokių pastangų, 
nors kas taip kalba, nėra dar 
senas geriau lietuviškai pra
mokti ir turi tam progų. Kuo 
pateisinti? Tiktai pamojimu 
ranka: Never mind! O vis dėl
to lietuviškoje parapijoje apaš
talauja.

si lietuviškoje mokykloje, bet 
savo kalbai jau pristinga lie
tuviškų-žodžių. Reikalas labai 
nesudėtingas — gimtajai kal
bai neskiriama tiek dėmesio, 
kaip kitiem studijų dalykam 
arba kad ir pramogom. Daž
nai rašoma ir kalba kuolais, ne 
lietuviškais žodžiais. 'Pasiteisi
nimas, kad angliškiem termi
nam stinga lietuviškų atitik
menų, yra niekam vertas. Gal 
jų stinga vienam kitam spe
cialiam dalykui, bet ne bendri
nei mūsų kalbai. Kiekvieno 
kalba rodo, kiek jis turi jai 
meilės ir kiek skiria triūso jai 
geriau pramokti.

Paramos pas lietuvius be
laisviai ieškojo organizuotai. 
Prižiūrėtojai tam nekliudė. 
Belaisvių pasiuntiniai visuo
met grįždavo nešini pilnais 
krepšiais duonos, agurkų, svo
gūnų ir net lašinių. Tomis ge
rybėmis būdavo pavaišinami 
patys prižiūrėtojai, kurie irgi 
nekaip maitinosi.

Vienas šviesus pavyzdys bu
vo praėjusiame Darbininke su
minėtas. Korespondencijoje iš 
Maizeville, Pa., skaitėme apie 
tos vietos kleboną kun. Juozą 
Neverauską, kūris yra Ameri
koje gimęs, bet gražiai lietu
viškai kalba. Jis dar pasakęs: 
“Nesilaikymas gramatikos tai
syklių vienos ar kitos kalbos 
nedaro garbės nei tam, kuris 
kalba, nei tai kalbai, kuria 
kalbama”. Tai tiesos žodžiai. 
Jokia kalba nemėgsta būti 
darkoma, ir tai tikrai nedaro 
garbės tam, kas to nepaiso.

1946 metų pavasari apie 
100 belaisvių buvo nugabenti 
į Šiaulių apylinkės miškuose 
esantį durpyną. Kadaise ten 
būta ežero. Durpių kasimo 
darbams buvo naudojamos 
moderniškos mašinos. Belais
viai apgyvendinti barakuose. 
Už keletas kilometrų, gyveno 
ūkininkai. Su jais buvo greit 
užmegstas kontaktas. Ryši
ninkai gausiai pargabendavo 
kiaušinių, dešros, duonos, ta
bako ir cigaretėms sukti laik
raščių ... Vyriausiu prižiūrė
toju buvo lietuvis puskarinin
kis. Tai labai svarbus fakto
rius, kuris garantavo teisingą 
maisto dalinimą ir, bendrai, 
žmoniškumą. Čia buvo išgy
venta viena iš gražiausių ir 
įspūdingiausių belaisvių die
nų. (b.d.)

Sugrįžo abu atgal.
Ėjo tuo pačiu taku, kur jų 

pačių kojomis sniege buvo nu
braižytos ilgos, ilgos, lygiagre
čiai, taisyklingų formų, pėdų 
grandinėlės. O to rato viduryje 
vienui vienintelė paslaptingai 
atsiradusi pėda. Kažkokia ne
žinoma jėga sulaikė abu vyriš
kius nuo kėsinimosi šią pėdą 
išnaikinti ir užmindžioti.

Boura, lyg išvargęs ir sąmo
nės nustojęs, atsisėdo ant ak-

gę, klausėsi belaisviai. Prasi
dėjo laiptų maldos, tie patys 
seniai žinomi žodžiai: Introibo 
ad ai t are Dei. Taip, jie klau
sėsi, jie pilkais sunykusiais 
veidais belaisviai. Paskutinį 
kartą tai jie buvo .girdėję ge
resniais laikais. Vienas už
traukė giemę ir į ją įsijungė 
didžioji dalis, iš pradžių nedrą
siai, bet netrukus balsai susi
jungė į vieną sutartinę, didin
gą giesmę. Po evangelijos ka
ro kapelionas atsisuko Į mus 
trumpam pamokslui.

ji draugai, nežiūrint visko: 
Gloria in escelsis Deo — Gar
bė Dievui aukštybėse...”

Tai buvo geras pamokslas, 
ypač geras mums iš dėmėto
sios šiltinės skyriaus. Belais
viai klausėsi jo kaip apmirę ir 
svarstė savo širdyse.

Po to buvo aukojamos šv. 
Mišios toliau. Karo kapelionas 
pakėlė baltą duoną, išaugusią 
lietuviškoje dirvoje, ir sidabri
nį kieliką su vynu. Belaisviai 
nusilenkė Dievui, 
tėjo, neklausdamas 
kuris atėjo dabar 
barake pas juos.

mus; dviejuose buvo aprašyta, 
ką jis pats savo akim matęs. 
Tie pranešimai visai laikrašty
je nepasirodė. Trečiame buvo 
pasikalbėjimas su Budapešto, 
komunistu. Tas pasikalbėjimas 
laikraščio redakcijoje buvo 
taip perdirbtas, kad autorius 
nepažino savo rašto. Dar įdo
miau, kad laikraščio šefas ne
leido kitiem redakcijos na
riam paskaityti, ką jų kores
pondentas buvo parašęs. “Aš 
turiu pasiieškoti kitų būdų ir 
priemonių, kad pasakyčiau tie
są apie Vengrijos įvykius An
glijos komunistam ir socialis
tam”, paskelbė Budapešto 
mokyklą išėjęs draugas Peter 
Fryer. *

Pirmiausiai buvo apgyven
dintas belaisvių stovykloje 
Šiauliuose. Tai buvo centrinė 
stovykla Lietuvoje. Viso apie 
4000 vokiečių belaisvių. Tuoj 
pradėjo siausti dėmėtoji šilti
nė, nuvariusi į kapus apie 
1000 vyrų. Wiili Gutting dir
bo kaip sanitaras. Daug mirš
tančiųjų prašė perduoti svei
kinimus artimiesiems Vokieti
joje. Bet šiandien neįmanoma 
net jų pavardžių atsiminti. Jie 
buvo palaidoti patvoryje, sto
vyklos rajone.

Tačiau ir tose siaubingose 
dienose būta šviesesnių mo
mentų. Vieną iš jų Willi Gut
ting atpasakoja savo dar ne
spausdintoje knygoje “Von 
Mensch zu Mensch”, kurios 
rankraščiu leido man pasinau
doti. Štai kai kurios ištraukos:

“1945 m. Kalėdų rytą var-

mens.
— Tai gražiai mudu kažkas 

pasveikino...

reiškiančių ypatingas simpati
jas lietuviams. Straipsniai pa
sirašomi JggBHGUttmg pavar
dė. Ei vedėjas prašė manęs 
nuvykti pas tą autorių^ ir pa
informuoti lietuviškąją visuo
menę apie jį.

lapkričio 15 pavakare nuke
liavau į Sondernhėim/Pfaiz. 
Tai labai maža vietovė ir ieš
komąjį asmenį buvo nesunku 
surasti juoba, kad Willi Gut
ting čia' pažįsta kiekvienas, prieš. 
”A, ponas mokytojas! Taip, fegšgį 
žinau, jis.gyvena ten, pačiame -9 
gale kaimo, tame naujame 9 
namuke ...“ Duris atidarė '9 
pats šeimininkas ir be jokio 9 
prisistatymo greit užsimezgė -9 
nuoširdus ryšys. “Jūs tikriau- 9 
šiai būsite lietuvių kapelio- 9 
nas ?.. Jūsų jau laukiau. Pra- 9 
šau vidun ...” Butas kuklus, 9 
bet moderniškas. Namuką pa- 9 
sistatė grįžęs iš belaisvės —iš I 
Lietuvos. Kartu gyvena tik I

Vienas sūnus, karo in- I 
gyvena kaimynystėje, 9 
išėjo laimės ieškoti į L 
Pats Willi Gutting I > 

amžiaus, lieknas, ■ 
veido, ge- I 

pražilęs. Mokytojauja I 
pradžios mokykloje. I 

Galėtų gauti darbo ir didesnė- 9 
je vietovėje, tačiau nenoru 9 
skirtis su šiuo romantišku I 
kampeliu. “Čia man mieliau- I 
šia, — dėsto šeimininkas — I 
čia taip ramu, tokie vešlūs I 
miškai, neaprėpiamos lygu- 9 
mos ... kaip Lietuvoj”. Pra- 9 
dedam kalbėti apie Lietuvą. I 
Lietuvon jį atgabeno kaip be- 9 
laisvi 1945 m. balandžio mė- I 
nesi. 9 I

liai apie visus pasaulio įvykius 
informuotas, — “Dienos kro
nikoj” tikriausiai atrastumėm 
ir visus kitus, tolimesnius šio 
paslaptingojo keleivio žings
nius ... Gal tai esama kokios 
norint tolyn ir tolyn einančios 
Dievybės žingsnių. O gal čia 
kaip tiktai yra kelias kokio 
nors vadovo, kurį mes turė
tum suprasti, klausyti, jo, o 
gal net ir sekti? Tada tikriau
siai žingsniais į žingsnį galėtu
me eiti Dievybės keliu. Tas 
kelias' gal kaip tiktai ir yra iš
sigelbėjimo kelias? Viskas yra. 
galima... O vis dėl to baisu, 
kada žmogus matai iš viso tik
tai vienui vieną pėdą ir toli
mesnio kelio susekti nepajė-

Neturi kuo teisintis nė tas 
naujųjų ateivių jaunimas, ku
ris gimė dar Lietuvoje, mokė-

“... Bet aš jums duodu sa
vo šventą kunigišką žodį: Jis 
buvo pas jus ir ten ligonių' ba
rakuose ... Ir 
Jis jus matė 
Jūs klausiate: 
Ak, ar klausė 
ėdžiose šąlantis Kūdikis, 
Kalėdas pradėjęs savo 
žiaus kelią: kodėl?.

Iš ryto mes išnešėme 
nūs nuo kampinių narų, prieš 
namą juos sudėjome ant neš
tuvų, ir tada atėjo laidotuvių 
komanda, kad juos užkastų 
ten, gale rajono, stovyklos 
kapuose...

“... Nežiūrint visko, mielie-

ūkio. Dabar jautėsi tvarkia- | 
gos rankos stoka?

žiemą dirbom pačiame mie- JJ 
ste prie griuvėsių tvarkymo. 
Šiauliai labai sugriauti. Ta
čiau sutiktieji civiliai gyvento- -J 
jai atrodė visai gerai — ir .į 
sotūs ir vakarietiškai apsiren- 
gę. Vieną kartą būvd nuga- | 
benti keli belaisviai į kaimo 
mokyklą pamiškėje skaldyti | 
malkų. Lietuvis mokytojas la- J 
bai maloniai priėmė ir pavai- J 
šino. ■ ' J

džių siųsti .Aukščiausiajam 
Gloria in excelsis Deo, nes Jis 
gyvena ir virš Rusijos padan
gės. Aš žinau, jūs nenorite 
man tikėti, jūs manote, kad 
Jis jus užmiršo...”

...Mūsų barake ant narų 
tuo tarpu gulėjo 200 vyrų, at
žymėtų mažomis raudonomis 
dėmėmis ant krutinės; pusė jų

Nereikia kaltės sumesti tik
tai įtakai iš* šalies. Vaikas ne
patenka į mokyklą ir į gatvę 
iš pirmos dienos. Jisai auga 
šeimoje, kol išeina už namų 
slenksčio. Ir iš ten jisai grįžta 
namo pavalgyti, apsirengti ir 
pramiegoti. Bet ir tėvai mie
ga, tik ne naktimis, o tomis 
vaiko brendimo dienomis, pa
leisdami jį iš savo rankų. Nu- 
liėtuvėjimas ateina iš tėvų, ir 
čia jie jokio pasiteisinimo 
gali turėti.

PftENUMKRATOS KAINA
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tome aukščiausios rūšies ste
buklą, kokių ir fizikos bandy
mų metu retai atsitinka.

— Galbūt prisikėlimui iš 
numirusių aš. ir netikėčiau. 
Bet vis dėlto ir aš laukiu kaž
ko panašaus į stebuklą. Tikiu, 
kad kažkas ateis ir pakeis vi
są mano gyvenimą. Ta pėda 
mano gyvenimo nepakeis; nei 
manęs išgelbės, nei apsaugos. 
Vienok ji mane nepaprastai 
stebina. Matau, kad ji tikrai 
yra, o negaliu niekaip suvokti, 
kaip ir iš kur ji čia atsirado. 
Bet nenoriu tikėti, kad čia 
stebuklo esama: stebuklas ma
ne tiktai suramintų, o ši pėda 
— atvirkščiai — yra pirmasis 
Žingsnis į abejojimą. Geriau 
būčiau visiškai jos nematęs.

Abu ilgai tylėjo. Vėl pradė
jo snigti, ir sniegulės krito 
kas kartą tankiau.

— Prisimenu, — pradėjo po 
valandėlės Boura, — kadaise 
esu skaitęs Numeovo raštuose 
apie panašiai atsiradusią pėdą 
smėly. Vadinas, ši pėda nėra 
pirmoji.. Manau, kad pasauly
je yra gal tūkstančiai pana
šių pėdų, o gal ir nepaprastai 
daug. Mes jau įpratome gy- 

kad tai atsitiktino!»— Jok tai aiškiau- venti pagal pasaulio tikrovės
vien stebuklo esama. Būtu- šiai žmogaus pėdos esama! Ma- taisykles, todėl dėl šių pėdų

tai spygliuotos tvoros, ski
riančioj ligonių- rajoną nuo 
sveikųjų, buvo pirmą kartą 
atidaryti... Valgyklos barake 
belaisviai, trumpai nukirptais 
plaukais, apskretusiomis mili
nėmis, spaudėsi vienas prie 
kito. Prie priekinės sienos, 
tarp žaliuojančių eglaičių, -sto
vėjo baltai padengtas stalas. 
Ant jo degė dvi žvakės ir jau- 
nas karo kapelionas stovėjo 

tartam sustin-

PILNI KREPŠIAI DUONOS

Gyvenant didžiojoje stovyk
loje, nebuvo galimybės už- 
megsti kokio nors kontakto su 
Šiaulių miesto gyventojais. 
Rudeniop teko pas ūkininką 
kasti bulves. Ūkininkavo ru
sas. Anksčiau būta turtingo

Boura nukratė šiurpas. At
sistojo. Snigo vis labiau ir la
biau. Išmintas sniege ratas su 
didele pėda viduryje kaskart 
nyko ir nyko. Šviežiomis snie
go gniūžtėmis dengiamas.

— Aš jos niekad neužmir
šiu! —tarė apsnigtasis.

— Pėdos, kurios jau nėra ir 
nebus daugiau... — pridūrė 
Boura. Abu susimąstė ir nu
žingsniavo savo keliais.

Dažnai pasiskundžiame lie
tuvybės blėsimu Amerikoje. 
Pagrindas tam yra. lietuviškai 
vis mažiau bekalba senųjų 
ateivių vaikai, o ypač vaikų 
vaikai. Šie kartais nė žodžio 
lietuviškai nesupranta. Nuolat 
augas skaičius ir naujųjų 
ateivių vaikų,' kurie net su 
tėvais lietuviškai nebesusikal- 
ba. To mažiausiai buvo laukta, 
ir tai yra skaudžiausia. Tai ro
do, kaip tokie tėvai greitai pa
miršo savo kraštą, kuriame au
go, mokėsi, dirbo, nevienas 
valdinę tarnybą turėjo. Nerei
kėjo svetur išbūti nė kelių 
dešimčių metų — pakako ke
liolikos, o Amerikoje ir kele
lių metų, kad namai pasidary
tų nebelietuviški. Ateinama 
dar į susirinkimus, minėjimus, 
pasisielojama Lietuvos išlaisvi
nimu, kartais net ir karštai 
patriotiškai pašnekama, bet 
namie su savo vaikais lietuviš
kai jau nebekalbama. Pavar
des suminėjus, daug kas nu
stebtų, bet geriau bus vardų 
neminėti. Neturime teisės kam 
nors tokiu būdu akių drasky
ti, jei jo sąžinės nebedrasko 
žmogaus dvylipumas — vienas 
veidas viešumai ir kitas na
mam. Išvada iš *to tiktai tokia: 
mažiau darykime priekaištų 
seniesiem ateiviam, pasižiūrė
ję į save, o ypač į savo vaikus.

čia yra tiktai viena pėda, bet 
vienkojis irgi negalėjo palik
ti jos sniege! Nesijuokite! Aš 
suprantu, kad tai baisiai kvai
las nuotykis, bet vis dėlto tu
rime kaip nors jį išaiškinti! 
Vis dėlto čia tiesioginiai lie
čia Žmogaus protą. Aš jau bai
giu pamišti. Nesuprantu, ar 
abu mudu esame kvaili, ar tik 
karštligė mane apniko... O 
jei ne — tai visi turime paga
liau išsiaiškinti.,.

— Abu mes esame nepri
brendę, — pastebėjo susimąs
tęs Boura. — Mes stengiamės 
visus dalykus aiškinti gamtiš
kai, griebiamės pačių painiau
sių, kvailiausių ir mūsų pro
tui neįkandamų teorijų, ku
riomis apdovanojo žmogų pri
gimtis. Mano manymu, daug 
tiksliau ir gal daug gamtiš- 
kiau būtumėm pasielgę, jei 
abu būtume pasakę,

Pabaigoje, per Ite Missa ėst, 
kai karo kapelionas vėl atsi
gręžė į mus, jis pasiliko taip 
stovėti ir prabilo — prieš 
betkokias taisykles — “Ak, 
jūs gyvi išlikusieji, jūs varg
šai, broliai! Nepaisant nieko, 
nepaisant nieko: Gloria in 
escelsis Deo!

Ir jis vėl nusigręžė ir mes 
matėme, kad jis verkė. Taip, 
jis verkė. Jo jauni, siauri pe
čiai trukčiojo po pilku švar
ku. Belaisviai stovėjo nejudė
dami ir laukė, kol karo kape
lionas išsiverks...

Taip baigia aprašyti belais
vių Kalėdas 1945 metais Lie
tuvoje Willi Gutting.

— AŠ, dievaži, ne! Būčiau 
nerimęs dėl šios pėdos, lyg dėl 
kažkokios brangenybės ar ki
to labai nepaprasto daikto. Jei 
žinočiau, kad nuo tos pėdos 
priklauso kieno nors gerovė, 
tuojau pulčiau ant kelių ir 
šąukčiau stebuklas. Bet ta pė
da, na, galvok kaip išmanai, 
bet vis dėlto nuostabu! Man 
galvoje niekaip netelpa, iš kur 
ir kokiu būdu gali rastis vie
na pėda ten, kur turėtų būti 
jų visa eilė?<...

— Jei dabar prikeltų kas 
nors jums prieš akis mirusią 
mergaitę, tikriausiai nusilenk- 
tumėt ir pradėtumėte melstis. 
Bet vis dėlto, manau, anksčiau 
negu spėtų sutirpti ant kelių 
nukritusi sniegulė, tikriausiai 
jūsų galvoje dinkterėtų mintis, 
kad toji mergina arba visiškai 
nebuvo mirusi, arba buvo ją 
ištikusi atsitiktinė ir netikra 
mirtis. Bet čia nesimato nieko

Siųskit komunistas Budapešto mokyki
Vengrijos įvykių stebėti bu

vo pasiųstas į Budapeštą ir 
komunistų laikraščio Anglijo
je “Daily Worker” korespon
dentas Peter Fryer. Jis turėjo 
aprašyti, 
raudonoji 
vengtų tautą 
kontrevoliucijos ir baltojo te
roro”.

Atsitiko taip, kad sovietų 
tankam pasirodžius ir komu
nistų laikraščio koresponden
tas su kitais 12 žurnalistų ieš
kojo prieglaudos anglų atsto
vybėje. Tik grįžęs į Vieną, jis 
pasiuntė savo bosui redakto
riui laišką, kuriame pasitrau
kė iš komunistinio laikraščio 
bendradarbių. Priežastis? Jis 
pats paaiškino: esą jis pasiun-

nieks mūsų neištiks. Kiti gal
būt šios pėdos visiškai nebū
tų ir pastebėję. Gal niekam ne
būtų nė į galvą atėjusi mintis, 
kad tai yra svarbu. Juk yra 
gyvenime labai labai daug da
lykų, su kuriais toliau visiškai 
nėra kas veikia. Matote, štai 
mudviejų pėdos yra visos vie
nodos, o toji vieniša daug di
desnė ir gilesnė už mūsų. Ir 
kada pagalvojame apie žmo
gaus gyvenimą, tai, m'ano ma
nymu, matome, kad ir jame 
yra ne kas kita, kaip vien tik
tai — pėdos, kurios iš kažkur 
ateina ir kažkur nuveda. Mąs
tant apie žmogaus gyvenimą, 
labai sunkiai suvokiama yra 
jojo prasmė: ateina žmonės 
vienas po kito ir vėl užleidžia 
vietas naujiems. Būna, kad 
žmogus paskirose, siaurutėlėse 
plotmelėse kai ką užčiuopia ar 
nujaučia, tačiau iš tikrųjų .ten 
visiškai nieko panašaus nesa
ma. Ir tik gerokai vėliau pa
stebime, kad ne tik nieko, nie
ko nesama, bet nieko pana
šaus ir nutikti negali... Daug 
yra pasaulyje visokių dalykų, 
kurie labai savaiminį ir nie
ko bendrą su kitais neturi. 
Labai daug žinau visokių gy
venimiškų dalykų, kurie nei
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Vytauto Augustino
Lietuvos Varnių Albumas

bocavm taving livnit thū 
timple: You send *1 to 
CARE. That dolUr aends 
22 Ite. of food overseas - 
helpa feed lhw littie boy 
and his famify for one 
whde month. ..

pirm. J. 
pažymėti, 
suplauks 
miesto ir

rios organfflnb funkcijos 
gėjimo. pajutimo, skonio, 
lės, vėliausiai klausos.

ir pa? platini 
Kaina * tfol.

už Lietuvą vienoje Marijos

Maskva, kuri dabar drebina 
pasaulį, o kadaise, 1369 m., 
Algirdas drebino ją, savo kar
du kapojo jos vartus, šį pa
veikslą nupiešė dail. S. Ušins- 
kas. •- ..

S. Surdokas 
įdomiai papa- 
j/rof. St. šal- 
' V. Drazdys, 
Bogutaitė pa-

• Broliai Žukauskai Hamil
tone filmuoja visus _ svarbes
nius lietuviu ivvkius Kanado-

per 
mo 
mo

metų mirties sukaktį. Buvo 
pradėta pamaldoomis šv. Al
fonso bažnyčioje, po kurių bu
vo bendri pusryčiai.

, Minėjimą atidarė B. Bogu
taitė, maldą sukalbėjo kun. 
K. Pugevičius, 
laikė paskaitą, 
šakodamas apie 
kauskio asmenį.
J. Boguta ir B.
skaitė keletą ištraukų iš Atei
tininkų ideologijos, po kurių 
C. Surdokas tęsė savo paskai
tą. nušviesdamas St. Šalkaus
kio darbus lietuvių tautai ir 
Lietuvos studentijai. Gaileta- 
čiutė ir E. Bradūnaitė pasakė 
eilėraščius. Minėjimas baigtas 
Ateitininkų himnu. Ten buvęs

Verskime dar lapą ir spalio 
mėn. surasime 19 amžiaus Au
šros Vartus. Tai senas paveik
slas. iš. kurio matome, kad ir 
prieš 150. metų Aušros Vartai 
atrodė taip pat, kaip ir dabar.

Su lapkričiu, su Vėlinėm, 
niaukiasi dangus ir mūsų min
tys. štai, iš istorijos vaidenasi 
Kęstučio, to šaunaus riterio, 
nužudymas. . Nupiešė jį dail. 
V. K. Jonynas.

Kitų metų Kalėdom, gruo
džio mėnesiui, įsidėjau Vytau
to Kasiulio paveikslą' Bėgimą 
į Egiptą. Dailininkas, dabar gy
vena Paryžiuje, kur garsėja 

darbais.
no dvylika lapų neša žie

mą, pavasari, vasarą ir rudenį 
— neša 365 dienas. Iš jų pa
kils daug rūpesčių, vargų, bet

MIEGO FIZIOLOGIJA
Miego metu galime pastebė

ti įvairių pakitimų žmogaus 
organizme. Kvėpavimas sulė

tėja, pasidaro lygus ir gilus. 
Normalus 16 kvėpavimų per 
minutę, sulėtėja iki 10—12 
kartų. Sumažėja oro pasikeiti
mas plaučiuose. Minkštojo go
murio raumenys atsipalaiduo
ja nuo Įtempimo, kitas dėl to 
miego metu pradeda šnarpšti.

Sulėtėja ir kraujo apytaka, 
sumažėja širdies veikimas, 
kraujo spaudimas, odos krau
jo indai išsiplečia. Įsiurbimas 
maistingų dalių—iš žarnų i 
kraują padidėja. Sumažėja 
liaukų veikimas, išskyrus pra
kaito liaukas, krinta tempera
tūra. ypač 6 v. ryto.

Pranyksta raumenų Įtempi
mas. todėl žmogus negali 
miegoti stovėdamas, o sėdint 
iš rankų krinta knyga,, galva 
nusvyra. Akių raumenys vei
kia, jos miego metu užmerk-

Po triukšmingų istorijos į- 
vykių užsukime į senąjį Vil
nių pailsėti,

užeikime į' kokią kavinaitę 
atsigauti, paklausyti senų ro
mantinių pasakojimų.
prieš mus Vilnius 19 a. 
džioje.

Rugsėjis lekia gražiais 
liukais pro Neri, o kalniukuo
se senasis Vilnius su savo gra
žiais pastatais.

• Jokūbas Šernas, aktorius, 
vaidinęs "Helen of Troy”. pa
sirodė naujame ‘•Nojaus ar
kos" filme.

.. Gegužiui pravėriau Žemaiti
jos kalnelius — parodžiau se
ną žemaičių Kalvarijos pa
veikslą. Su pavasariu tuose 
kalniukuose pasigirsta gies
mės, nešdamos malonų seno
vės dvelkimą. Paveikslas su 
stebuklingąją Dievo Motina 
pieštas 19 amžiuje. Jį daug 
kartų įvairiuose miestuose 
(net Vokietijoje) spausdino ir 
skleidė Žemaičiuose kaip šven
tos vietos prisiminimą.

Birželyje vėl sustoja

didelio smegenų jaudini- 
įvyksta smegenyse jautru- 
sumažėjimas jaudykliams. 

Tai apsaugoja narvelius nuo 
tolimesnio persidirbimo, išsi- 
aikvojimo. Vietose, kur įvyks
ta jautrumo sumažėjimas, 
smegenys gauna poilsį. Jei 
toks jautrumo nusilpnėjimas 
įvyksta visuose smegenyse, il
sis visi smegenys ir organiz
mas.

Dažniausiai jautrumo suma
žėjimas Įvyksta ne visuose 
smegenyse. Tos smegenų dalys, 
kurios turi budėti, nemiega. 
Pavyzdžiui, kare kareivis mie
ga per artilerijos šaudymą, 
bet greit pabunda vado pa
šauktas. Motina giliai miega, 
nors aplinkui yra didelis triuk
šmas, bet ji tuoj išgirsta pa
budusi ir pravirkusį kūdikį.

Vyčių Šv. Valanda
Naujosios Anglijos apygar

dos vyčiai gruodžio 9 buvo 
suvažiavę šventajai Valandai į 
Worcesterj, Aušros Vartų baž
nyčią. Dalyvavo kuopų valdy
bos, kai kurie nariai ir dvasios 
vadai, šventąją valandą prave
dė kun. A. Vlungis, Aušros 
Vartų lietuvių parapijos vika
ras ir vyčių dvasios vadas. Po 
pamaldų įvyko vyčių pasitari
mas ir užkandžiai, kuriuos pa
ruošė Worcesterio vyčiai. J.S.

Vatikano radijo stotis 
minėjo savo veiklos -25 metų 
sukakti. Radijo stotis pradėjo . 
veikti 1931 m. lapkričio mėne
si. Tuo metu ji buvo viena iš 
galingiausių stočių Europoje, 
ši radijo stotis kiekvieną die- ; 
ną veikia 10 valandų, perduo- . 
dama pranešimus 29 kalbo
mis. Transliuojamos pamaldos 
iš šv. Petro bazilikos ir visos r/ 
šv. Tėvo viešos kalbos, o taip 
pat duodamos transliacijos ir t
komunistų pavergtoms tau- ę 
toms.

po Žalgirio kautynių (1410). 
Išdidusis kryžiuočių ordinas 
sukrauna savo ginklus ir vė
liavas prie lietuvių kojų.

Liepos mėnesį praskleidžia- 
me Amerikos istorijos kampelį

Esame įpratę, kad už šio 
krašto laisvę kariavo tik vy
rai. bet 1778 m. Monmouth 
kautynėse ir moterys čia buvo 
karžygės; nepabūgusios ug-

• Dail. A. Žmuidzinavičiui ' 
spalio mėn. suėjo 80 metų. 
Dailininkas dabar gyvena ^Lie
tuvoje. Jis pasižymėjo Lietu- 
vos pėisažų tapyba.

• Kun. dr. A. Deksnys, Ne
kalto Prasidėjimo E. St. Lbuis, 
III., parapijos klebonas, lapkri
čio 25 atšventė 25 kunigystės 
sukakti.

• Jaunimo teatras veikia 
Sydnėjuje. Australijoje. Lap
kričio 18 jis pastatė muzikinę 
pjesę “Pupų berniukas".

• Kun. Longinas Jankų*; 
iš Los Angeles persikėlė O 
Pomona, Calif. Ta vieta yfauž 
25 mylių nuo Los Angeles.

• Pręl. J. Balkūnas, Balfo
vtcepirm., buvo nuvykęs 
Montrealį ir padarė praneš
iną apie Balfo veiklą, iškelda< 
mas mintį, kad JAV ir Kana— 
dai reikėtų sudaryti vieningą 
šalpos sistemą ir viską siųsti 
per Balfą. '

• Montrealyje gruodžio 9 
pašventintas naujai pastatytom 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios kertinis ’ akmuo. .PMį 
šventino Montrealio vyskupas/ 
Parapijai vadovauja kleb. Jum. 
J. Bobinas. Bažnyčios švęnti- 
nįmas numatytas kovo 3į šv. 
Kazimiero išvakarėse. }

Į negerumus turime reaguoti visi
(Atkelta iš 2 psl) 

kilimą 1941 m. D. Juris
Redakcijos prierašas. Reika 

las reaguoti į svetimųjų atsi-

šventovėje. Iš Rio de Janeiro 
dalyvavo 40. iš San Paulo 200 
žmonių. Procesijos vedėjas 
kun. dr. Ignatavičius išdalino 
40000 egz. informacijos - apie 
Lietuva portugališkai. Ten bu
vo malda už kenčiančia Lietu-

APREIŠKIMO PAtAP. SALYJE

Be miego smegenų narve
liai pavargsta, nyksta, kas at
siliepia žmogaus sveikatai. Ne
miga. žmogų veda prie psichi
nių ligų, sumažėja atsparu
mas infekcijoms, šunytis po 
4—5 dienų nemigos žūsta, o 
suaugę gyvuliai po 12—20 
dienų.

Vidutiniai suaugęs žmogus 
reikalingas 7—8 v. miego, kū
dikis 10 mėn. — 16 vai., vai
kas 2—3 metų — 12 vai., 6 
—10 metų — 11 v. ir t.t. ži
noma, šios normos yra apytik
rės. Kiekvienas žmogus ir jo 
amžius turi savo normas.

Yra žmonių, kurie pasiten
kina trumpu 5—6 v. fniegu ir 
jaučiasi pilnai sveiki, darbin
gi. Kad miegas ateitų laiku ir 
būtų normalus, reikia kas
dien skirti tas pačias valandas. 
’’ Miego , ilgumas priklauso 
dar ir nuo darbo rūšies, nervų 
sistemos. Proto darbo žmonės 
reikalingi ilgesnio miego, pa
našiai ir dirbą darbą, surištą 
su nervų Įtempimu.

Miegui dar nuteikia tamsa, 
ramybė, patogi lova, minkšta 
pagalvė, šiltas užklotas. Pasi
vaikščiojimas, šilta vonia pa
greitina miegą. Kitus miegui 
nuteikia monotoniškas laikro
džio takšėjimas, traukinio ra
tų dundėjimas.

Prieš miegą neprivalgyti — 
geriausia gulti dvi valandas po 
valgio. Atsigulus negalvoti 
apie rimtus dalykus. Arbata, 
kava, kakao, šokoladas trukdo 
greit užmigti.

Miegamasis turi būti erd
vus ir šviesus, temperatūra 
vidutinė, kasdien gerai vėdi
namas. atidarant langus ir į- 
leidžiant saulės. Tvankiam pri
rūkytam kambaryje miegas 
sunkus, nesotus. Labai svarbu, 
kad miegamasis turėtų gryną 
orą. pakankamai deguonies, 
kuris turi didžiausios reikš-

Miegas turi didelės reikš
mės mūsų gyvenime, — jis 
geriausias poilsis, kuris grąži
na energiją kūnui, ypač ner
vų sistemai. Jis ypač svarbus 
vaikams, jaunimui, ligoniams. 
Gilus miegas ligoje — ženklas 
ligos persilaužimo geron pu
sėn.

Apie miego priežastis yra 
keletas teorijų. 18 amžiuje 
buvo kilusi kraujo indų teori
ja, — t. y., galvos smegenų 
kraujotakos pakitimo teorija. 
Šios teorijos šalininkai nuro
dinėjo. kad prispaudus kaklo 
gyslas, kurios maitina smege
nis, įvyksta nervų miegas. Bet 
tai ne miegas, o paprastas 
apalpimas, nes smegenys nebe
gauna kraujo ir deguonies.

Kleitmanas sako, kad mie
gas įvyksta dėl sumažėjimo 
nervinių impulsų, kurie eina į 
centrinę nervų sistemą iš Į- 
vairių organų ir raumenų, 

dikas, kuris vaizduoja Vytautą Treti spėja, kad miegas kyla 
dėl toksinų, cheminių pakiti
mų organizme darbo metu. 
Jie mano, jog yra specifiniai 
miego nuodai, kurie iš kūno 
pranyksta miego metu. Žino
ma. šie spėliojimai nepasitvir
tino. neprigijo ir kito moksli
ninko teorija, kad smegenyse 
esąs specialus miego centras.

Pavlovo teorija aiškina, kad 
pavargus arba persidirbus dėl

gruodžio 2 d. šv. Alfonso pa- kančią komunizmo pančiuose, 
rapijos salėje minėjo prof. S. kad pasiryžtų .dar didesnei 
Šalkauskį prisimindami jo 15 kovai už jos iaisvę. Fr. Žilionis

• Pirmoji lietuviška opera, 4 
Miko Petrausko Birutė, buvo "$3 
pastatyta Vilniuje 1906 m. į 
lapkričio 6.
-£■

• Lietuviškus namus noriį- 
sigyti Tillsonburg — Delhi, įj 
Ont., lietuviai. Tam tikslui yra 
suorganizuotas specialus komi- ą 
tetas.

bus ir linksmų giedrių valan
dų. Norėčiau, kad tos visos 
mano dienos, kurios žvelgs į 
Jus per visus' metus, būtų 
Jum draugiškos ir geros, no
rėčiau, kad ir Jūs' kaip ir ma
no istoriniai paveikslai, kartu 
pakiltumėt iš savo pilkumos, 
sušvytėtumėt naujais pasiryži
mais, gražiais darbais, kad vi
somis jėgomis atneštame pa
sauliui taiką, o mūsų paverg
tai Lietuvai laisvę.

Su tais žodžiais save pri
statydamas, kartu prašau: ne
išmeskite manęs laukan! Jūs 
gaunate daug kalendorių, vi
sokie biznieriai užverčia kam
pus, bet tegu pasilieka su Ju
mis savas, lietuviškas. O žiū
rėdami į mano lapus, neuž
mirškite ir Darbininko laik
raščio!

Jūsų
1957 Darbininko Kalendorius

žodžio, 
programą išpildė poetas K. 
Bradūnas, P. Karaša ir čipkie- 
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė. Pelno padaryta 
viri $400.00.

Balfo valdyba dėkoja prel. 
L. Mendeliui už paskelbimą 
bažnyčioje, radijo valandėlės 
vedėjui už pagarsinimą ir už 
scenos prižiūrėjimą. Railai ir 
jo padėjėjams Jakubaitienei ir 
Gailevičiui už bufeto vedimą. 
K. Matuliauskui už pinigų 
tvarkymą, M. Šimkui už lai
mėjimų pravedimą ir C. Sur- 
dokui už bilietų pardavimą. 
Padėka visiems dalyvavusiems 
ir aukojusiems vargstantiems 
lietuviams sušelpti Vokietijoje 
ir Sibire.

Moksleiviai ateitininkai

Neseniai buvo supiltas ka
pas Vanoti Petruliui, Lietuvos 
vyčio kryžiaus kavalieriui, 
Balfo if Romovės valdybų na
riui, aktyviai dalyvavusiam ir 
kitose, organizacijose.

Gruodžio 2 negailestingoji 
mirtis nutraukė gyvybės giją 
Teresei Matutiauskiensi. Ve
ikmė buvo viena iš steigėjų 
Balfo skyriaus, kuriame dirbo 
iki paskutinės dienos. Ji uo
liai ėjo sekretorės pareigas L. 
T. knygyne ir L. P. Moterų 
klube, šalia to dar dirbo ir 
kitose organizacijose. Buvo 
sulaukusi 66 metu. Nuliūdime 
paliko vyrą Kostą, giminaičius 
ir draugus.

Balfo rūbų vajus buvo baig
tas lapkričio 27. Rūbai supa
kuoti ir išsiųsti Balfo centrui, 
viso 7 dėžės. Visiems aukoto
jams ir kuriuo nors būdu pri- 
sidėjusiems prie jų rinkimo 
nuoširdus adų. Pinigais buvo 
surinkta $470.70.

Balfo skyriaus vakaras, į- 
vykęs lapkrido 24, reikia lai
kyti pasisekusiu, nors galėjo 
būti ir daugiau žmonių. Buvo 
svečių iš Stafordo 
shingtono.

Vakarui vadovaver 
manienė, po kurios

seno
sios Lietuvos vyrai. Juos pri
kėlė dailininkas Adomas Gal-

liepimus apie Lietuvą nėra 
užmirštas. Specialiai ji buvo 
pasiėmę Lietuvos vyčiai. Jų 
komisija, vadovaujama kun. 
Jutkevičiaus. dabar Pr. Vaš
kas. yra dešimtis tūkstančių 
laiškų prirašius spaudai, kon- 
gresmanam. senatoriam — pa
dėkų. atitaisymų, paskatini
mų. Yra nemaža lietuvių, ku
rie ir partizaniškai reagavo ar 
reaguoja, žinome taip pat. kad 
reaguoja ir kai kurie "veiks
niai’’. Buvo tekę "Darbinin
ke” priminti, kaip Baltijos 
laisvės komitetų pirmininkai 
protarpiais atsiliepia didžiojoj 
spaudoje (NYT). Buvo primin
ta. kaip to paties dienraščio 
dėmesį keliais atvejais buvo 
atkreipęs Lietuvos gen. kon
sulas Nevv Yorke. Galima pri
minti taip pat, kad Lietuvos 
konsulas Chicagoje uoliai rea
guoja Į vietinės spaudos pa
liestus lietuviškus klausimus.

O progų visada pasitaiko. 
Antai. Chicago American ap
rašė Alto skyriaus, mitingą ir 
minėjo, kad konsulas sakęs, 
jog pusė Lietuvos gyventojų 
yra deportuota. Čia buvo pro
ga konsului Daužvardžiui laiš
keliu priminti laikraščiui, kad 
deportuota pusė milijono, kad 
šiemet išvežta i darbus 2000 
jaunimo, kad jis pats via Lie
tuvos konsulas ir t.t. Arba 
vėl: Vengrijos bei Lenkijos Į- 
vykiai davė konsului tame pa
čiame laikraštyje pasisakyti, 
ką jis mano apie panašaus su
kilimo galimybes Lietuvoje.

Tokio reagavimo faktų yra 
ir daugiau. Tik įneš jų visų 
nežinome ir negalime infor
muoti. Tačiau pačią minti, 
kad šitą atsiliepimą reikia dar 

S:X>u*L sustiprinti, suracionalizuoti -
Kv»cI*a <1 KvuFA tektų tik paremti.

- • Apie Mažąją Lietuvą ruo
šia knygą Montrealyje gyveną 
mažlietuviai veikėjai. Tai bus 

|Straipsnių rinkinys, pavadintas 
"Tarp Klaipėdos ir Karaliau-

Skaitykite "Aidu*" 680 Bush- 
wick Ava. Brooklyn 21, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pittsburgho skyrius ruošiąsi 
atžymėti Lietuvos Nepriklau
somybės 39 metų sukaktį. 
Pittsburgho Lietuvių Tarybos 
susirinkime, kuris buvo gruo
džio 5, šis reikalas buvo pla
čiai aptartas. Minėjimas nu
tarta renkti vasario 10 Lietu
vių Piliečių Klubo salėje. Kal
bėtoju numatyta kviesti Vliko 

Matulionis. Reikia 
kad į šį minėjimą 

tautiečiai iš visų 
apylinkės pakraščių, 

kad parodytų, jog tėvynės 
meilė tebedega lietuvių širdy
se. kad prisimintų Lietuvos

• Kun. P. Gasiūnas, West 
Pulman klebonas Chicagoje, 
mirė gruodžio 4. palaidotas 
gruodžio 10 d.

mes žmogaus kraujo ir. žino- U®* ThOMM ORKESTRAS 

ma. viso kūno sveikatai.
(Nukelta į 6 psl.)

yra ęrriaujia dovana vi<*okiomi* 
progomis Albumo vaizdai kalbu apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl iis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

* 
Kiekvienam vert# S) le din) pe

čiam Įsigyti ir kitam dovanoti.
Hletdo . A T E I T I S. *1* Wllk>ughby

Avė. Brooklyn 21, N. Y.
J) galima gauti:

ATEITIES administracijoj V

• Brazilijos lietuviai gruo
džio 2 surengė Maldos dieną

Daug istoriją. Šį kartą sustoju ties 
tartąatžįaM Taw namus ir 
fea^oįaū SKSKfe, kalbėdamas 
ištisus metus. Ir dabar, štai,' 
mano dvylika naųjų^lapų guli 
prieš Tave ir laukia, kol pa
kabinsi ant sienos. Ten mano 
vieta: nuolat kaboti, rimtai 
žiūrėti i jūsų darbus if linkė
ti,- kad 1957 metai neštų lai
mę ir ištvermę.

Atomu šį kartą triukšmin
gai, pirmama puslapyje įsidė
jęs neramius raitelius, kurie 
nešąsi vėliavas, kardus.

Tai vyrai kareivos, kardu 
kertą savo kelius. Tai mūsų 
ateinančių metų dienos, mes 
patys, kurie grumsimės ir kel
sime aukštyn savo vėliavas. 
Čia joja TYys Karaliai į Bet
liejų. Ar mes šiais ateinančiais 
metais surasime Betliejaus 
Kūdikį, ar jam nusilenksime, 
ar jam sudėsime dovanų?

Pralėkę neramiais žirgais 
sausį,'

vasario mėnesį randame ka
raliaus Mindaugo vainikavimą

Šį dail. Adomo Varno pieš
tą paveikslą įsidėjau prasmin
gai. Kaip kadaise nepriklauso
mybės aktas Vasario 16 vai
nikavo mūsų pastangas išsilai
svinti, kaip karaliaus Mindau
go karūna, senosios Lietuvos 
pasididžiavimas, atnešė mūsų 
tautai krikščioniškąją kultūrą. 

Kovo mėn. vėl nesusilaikiau, 
nesigriebęs istorijos. Tai šv. 
Kazimiero, mūsų tautinio
šventojo, mėnuo. Įsidėjau pa
veikslą, kaip atidaro šv. Kazi
miero karstą. Paveikslą piešė 
italas Del Bene Vilniaus ka
tedroje, šv. Kazimiero koply
čioje, ant sienos. .

Balandžiui užsikabinau P. 
Rimšos iš bronzos kaltą meda
lį. Daugelis jį užmiršo, bet jis 
tikriausiai ir dabar tebėra į- 
mūrytas Kauno bazilikoje. 
Medalyje vaizduojamas pirma
sis Lietuvos vyskupas Kristijo
nas (1252) ir pirmasis Lietu
vos arkivyskupas metropolitas 
J. Skvireckas (1926), kai buvo 
įkurta Lietuvos bažnytinė pro
vincija.
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DVYNUKĖS, Deborah ir Christme Ambros, kuries buvę Mauku
sios galvutėmis. po operacijos gražiai auga ir rodomos CMeagos 
televizijoje. '

SHIRLEY JONĖS (Los Augeles) išliko nesužeista, tik įgąsdinta, 
kai automobilis nusivertė j ■ 400 pėdu prarają, Vienas jaunuolis 
užmuštas kiti 5 sužeisti.

FACT0RY YVORKERS 
STEADY YEAR-AROUND U'ORK

FHILADELPHIJOS bankuos* pa
didinamos pinigu atsargos, nes 
prieš šventes žmonės daug pinigo 
'išima iš banku apsipirkti.

valdybos vi- 
stud. at-kų 
sekretorius, 

adjutante,

Mihgėlos straipsnį atestuojan
tį stilių: “Jis sukosi apie mūsų 
mažuosius kaip ratas, o tie ma
žieji varžovai, apie jį, kaip 
apie ašį”...

Apie tai, kaip rengtinos var
žybos, kitą kartą. P. Natas

4160 MAYFIELD RD. 
CLEVELAND, OHIO

pasi- 
užsi- 
žiūri

Linkėtina, kad ir naujoji 
valdyba lygiai taip pat būtų 
darbinga ir bendromis jėgo
mis siektų savo gražių tikslų 
— visada padėti parapijai, 
šelpti reikalingus pagalbos ir 
sielotis dėl lietuviškų reikalų, 
o lietuvybės reikalai arčiausia 
mums prie širdies ir dėl jų 
labiausiai turėtume sielotis.

Dideliu pasisekimo net dvi 
dienas Aušros Vartų salėje bu
vo vaidinama Mistrel Show. 
Programos rengėjas ir vedėjas 
buvo V. Burdulis, šokių bei 
plastikos mokytoja — Br. Kve- 
daraitė. Aktoriais daugiausia 
buvo 116 kuopos vyčiai. Vai
dinimai veltui pakartoti “Sta
te Hospital” ligoninėje.

Gruodžio 8 “Naujienose” V. 
Mingėla prisimena lapkričio 11 
Detroite įvykusi “Dailaus kal
bėjimo, skaitymo bei deklama
vimo” konkursą (lietuviškiau 
būtų varžybas. P. N.). Dera 
tokie Įvykiai aprašyti, tik ne
dera vienus išpūsti, kitų vos 
neišplūsti... Kas netvarkoje?

1. Dailaus skaitymo ir dek
lamavimo varžybos nėra nei 
naujiena, nei pirmiena. Ir LB 
gyvenime tokias varžybas gir- 
dėjomex pernai buvus Cleve- 
lande. Tradicinės jos buvo 
daugelyje Lietuvos gimnazijų. 
Tradicinės jos buvo ir moks
leivių ateitininkų vasaros sto
vyklose tiek Vokietijoje, tiek 
čia Amerikoje.

Apie dailų kalbėjimą, tiesa, 
pirmą kartą išgirdom. Anks
čiau aš težinojau iškalbos (re
torikos) varžybas.

2. Kodėl V. Mingėla, būda
mas LB Detroito ąpylinkės

No experiences necessary; vvill 
train girls, women and house- 
wives .to do various operations in 
manufacturing and assembling 
greeting cards. Clean, modern 
plant; mušt be vvilling to do 
standing jobs; 5-dap week; Mond. 
thru Fri. good hour’y rate.

AGE 18 TO 50
First shift, 8-a. m. to 4:42 p. m.

AGE 21 TO 50
Third shift. 11 p. m. to 7:30 a. m. 

INTERVIEVVING HOURS 
Mon. Tues. Wed. 3:30 

and 1 to 7 p.
Thurs. Fri. 8:30 to 

and 1 to 4 o. 
P ART TIME FACTORY

, AGE 18 TO 50

kai tuo tarpu salėje buvo 
studentų skyriaus 
cepirmininkė, ir 
pirmininkas, ir 
“Gabijos” tunto 
moksleivių ateitininkų pirmi
ninkas ir būrys šiaip jau na
rių, studentų ir t.t. (Nema
niau, kad V. M. taip jaunimą 
apkaltins, būčiau po salę dau
giau pasidairęs).

Paliesti ir vadovai. O pra
vartu būtų žinoti V. Mingėlai, 
kad visi 3 vyresniųjų grupės 
ateitininkai, skaitydami pa
rinktus tekstus, gavo iš savo 
globėjo, kad tas pats globėjas 
davė patarimų, kaip skaityti, 
kad tą patį sekmadienį prieš 
varžybas susirinkime tie daly
kai buvo skaitomi, ir ne tik 
globėjai, bet ir kuopos nariai 
davė pastabas.

5. Ne iš šio, ne iš to V. M. 
cituoja Sauerveiną: “Kad pas 
lietuvninkus nėr vienybės ir 
man dėl to skauda širdis”. 
Kur gi čia kokia vienybė? 
Niekas specialiai varžybų ne
boikotavo, niekas prieš jas 
nepasisakė. Salėje matėsi vi
sokių pažiūrų žmonių.

6. Nereikia norėti, kad į 
vaikų programėles žmonės 
rinktųsi kaip į Čiurlionio an
samblio koncertą. Varžybos 
svarbios patiems dalyviams, 
tačiau eiliniam žiūrovui, klau
sytojui, ne tėvui ir ne moky
tojui, Įspūdžio nepaliks, ne
žiūrint. kaip ten jas paskui 
korespondentai aprašytų.
• 7. Tačiau ir aprašant nerei
kia ieškoti kažin kokių kalti
ninkų ar kalbėti apie “dide
lius kultūrinius darbus” visa 
susukant, supinant į paties V.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

EATON MFC, CO.
Central Research Division

girliandomis. Jėjuš čia tikrai 
jaučiama sava hetuviška nuo 
taika, primenanti mums anuos 
mielus laisvės laikus.

Šiuos papuošimus padarė 
draugijos ilgamečiai nariai, 
visa širdimi atsidavę ' šios 
draugijos gerovei, -—tai An
tanas Paliukaitis ir J. Wilkie 
(Vilkelis). Jie be jokio atlygi
nimo dirbo ir įdėjo lietuviškos 
širdies į šį gražų darbą.. Už
tat jiems didelis lietuviškas 
ačiū, o mums džiaugsmas, jog 
dar netrūksta žmonių, dirban
čių iš pasišventimo..

Susirinkimas buvo gausus ir 
darbingas; Pirmiausia išryškė
jo šios bendruomenės finansi
nis stovis. Daug dirbta ir daug 
iniciatyvos įdėta. Todėl finan
siniai ištekliai leido ištesėti 
parapijai duotą pažadą — šie
met sumokėti $5000. — (Iš 
pasižadėtųjų $30,000, — bus 
jau sumokėta $25.000), paau
koti nemažas pinigų sumas 
labdaringoms įstaigom/, jų 
tarpe ir Balfui $100, ir dar į- 
dėti nemažas pinigų sumas į- 
vairiems remontams bei klubo 
mechaniniams įrengimams.

Buvo peržiūrėti taip pat ir 
kiti nuveikti darbai: suruošti 
parengimai, padaryti techniški 
patobulinimai ir aplamai visa, 
kas turėjo įtakos į šios bend
ruomenės veiklą.

gralm. OoMalt jrour tocal cMro- 
practor and wT.te today for tettar 
Information rttartfui< ba«4achc«, 
tbotr cauMt and bow tbay eaa ba 
pcvvąatąd and. ivlląvvdL Atoo Mlc 
Jbc fboo totsrataro ragnrdto^ otbar

oi) Lake Avė.
CLEVELAND. OHIO

S 0 M 
ENGINEERS 

12 FL.
RADDO VALANDA JAU/&IU8ME 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NElDYORKO 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

experience who' desire a perman- 
ent position vrith our 
design team.

SALARY
Cost of living allowance, Insurance, 
hospitalization and pension plan.

kiek ilgiau sustota ties mecha
niniais įrengimais, kurte vasa
ros metu vėsintų klubą ir sa
lę (Aireonditian), naujos spal
votos, televizijos įsigijimo, tar
nautojų atlyginimo _ pakėlimo. 
Šie dalykai pagrindinai susi
rinkimo buvo peržiūrėti ir jei 
ne visi tuojau priimti dėl fi
nansinių sumetimų, bet ir ne
atmesti, pavedant valdybai dar 
kartą juos persvarstyti (salės 
vėsinimo įrengimai, spalvotos 
televizijos įgijimas).

Valdomųjų organų rinkimas 
visada turi tam tikrų sunku
mų. Ir čia, nors ir jaučiamas 
narių didelis susiklausymas ir 
noras visuomeniniai dirbti, 
šiokie tokie nesklandumai pa
sireiškė. Tačiau galutini rezul
tatai geri. Valdyba su mažo
mis išimtimis liko ta pati ir 
1957 m. Pasitraukė iš pareigų 
vicepirm. J. Belza - ir reikalų 
vedėjas J. Alicks. Į jų vietas 
išrinkti vicepirm. J. Wilkie 
(Vilkelis), reikalų vedėjo pa
reigos pavestos finansų sekre
toriui Ch. Alicks.

Tokiu būdu 1957 m. Lietu
vių Kat. Bendruomenės Cent
ro ir Lietuvių šventojo Vardo 
draugijų Valdybą sudaro: 
pirm. P. Velevas; vicepirm. J. 
Wilkie (Vilkelis); protokolų 
sekretorius J. Mėlynis; finan
sų sekretorius ir reikalų vedė
jas Ch. Alicks; klubo vedėjas 
J. Case; iždininkas Ed. Stadol- 
skis; tvarkdarys Andr. Leo
ną rd; teisių patarėjas — Cr. 
Paulis ir Andr. Salvert. Dva
sios Vadas kun. D. Pocius.

neužsileido ponas Toks. — 
Žiūrėk, čia gi akys, ne guzi- 
kai, Ir tokios dailios, kaip jau
nos mergaitės. Tik nesivarto'

sutrikimo.
Žmonės įprato miegoti nak-# 

čia. Tai yra natūralus reiški
nys. Jei žmonės dirba naktini 
darbą, jis veikia neigiamai. 
Tik su sveika nervų sistema 
žmonės gali dirbti nakties me
tu. Tada jis turi dienos metu

MIEGAS—SARGAS 
NUO LIGŲ

Netvarkingas miegas ir jo 
stoka priveda prie ligų—daž
niausiai prie nervų sutrikimo. Sveikas kasdieninis miegas 
Po sunkių psichinių pergyve- yra sveikatos, darbingumo ir 
nimų, nemalonumų geriausias geros nuotaikos draugas

SCHOLL MFG, CO.
213 W. SchiDer

L K. B. CENTBAS ŽENGIA Į GRAŽŲ RYTOJŲ
Lietuvai Katalikų Bendruo- r «

menės Centras Kearny, N. J. 
ir vėl verčia naują kutą. Gruo- 
džio 10 <L buvo sukviestas 
metinis narių 1 susirinkimas 
aptarti nuveiktus darbus, iš- 
sirinkti naują valdybą ir nu
matyti darbo gaires ateičiai.

Prieš pradedant' nušviesti 
šio susirinkimo eigą, norėtųsi 
paųeikšti keletu minčių, kokia 
išorinė šventos nuotaika- vy
rauja čia, Lietuvių Katalikų 
Bendruomenė ‘ Centro Klube, 
kur ne tik lietuviai, bet ir sve- 
timtaučiai lankosi įvairiems 
parengimams bei programom.

THcra kaiėcEnė nuotaika: 
klubo sienos papuoštos lietu
vių trispalvėmis juostelėmis, 
klubo viduryje kabo lietuviško 
stiliaus Betliejus su mūsų so
džiaus tvorele, eglutėmis ir 
inkilu mūsų paukščių pažibai 
— gandrui. Salėje gražiai pa
puošta Kalędų eglutė, trispal
vės — geltona žalia ir raudo
na — juostos prismaigstytos 
prie lubų sudaro įspūdį, lyg 
tai plevėsuoja mūsų tautinės 
vėliavos, sienos papuoštos pu
šų šakelėmis ir įvairių spalvų

(Atkelta iš 5 psl.)
Didelės reikšmės poilsiui 

turi miego laipsnis: gilus mie
gas, paviršutinis, ar tik snau
dulys. Pas sveikus žmones 
giliausias miegas f > valandos 
užmigus. Po trij.i \ i'andų silp
nėja, po 6—7 v. vėl stiprėja.

Miego stiprumas ir gilumas 
daug priklauso nuo .nervų si
stemos stovio. Nuo alinis nuo
vargis veda prie nemigos, o 
pastaroji — prie nervų siste
mos, vidinių organų veiklos

9 a. m. to 3 p. m. Mon. thru Fri. 
Eam additional money for Chrisl- 
mas by working in our clean mod
ern plant on a temporary part 
time basis for approximately 3 
monthš. Mušt be villing to do 
standing jobs. Good hourly rate.

gulsčios. Ji negali atsigulus 
- žiūrėti į melsvą dangų ir sva

joti. Tai didelė nelaimė jau
nuose metuose. Ir tamsta, sa- 

- kai, nieko negali padėti?
— Ne, — užkirto daktaras 

kaip kirviu. .
: > — Taip reikėjo iš pirmo žo-
1 m . džio ir sakyti, — užpyko po- 

X" nas Toks. — ir negaišyti man 
C1 laiko. Ir dar ką pridėsiu: nu- 

siimti iškabą, kad negydomos 
;: visos "akių ligos. g
X Moklindamas toliau ponas 
į Toks rimtai mąstė ir sau kal-

įį' bėjo:
— O vis dėlto lėlių akys ge- 

resnės negu žmonių. Jos žiūri 
- į žmones ir tartum nieko ne- 

; mato, nors ir liežuvį rodytum. 
Dėl to nesupyksta ir neužsi- 

* merkia. Taip pat jos niekam 
iLj nemerkia, kad gundytų ar pri- 

gautų. Gerai, kad daktarai jų 
r; ir netaiso.

— Rodos, pataikiau, kur 
reikia, — bambtelėjo garsiai 

nosim.
— Taip. O tamsta kuo skun

dies? — paklausė akiniuotas 
^daktaras. — Neprimatai?

— Ir matau ir skaitau, — 
^ašjghrdmnaš atsakė ponas 
Toks. — Aiškiai perskaičiau 
ant durų parašyta: “Gydomos 
visokios akių ligos” .
L;— Žinoma. Tam 
akių gydytojas.

p.— Tai gerai!— vėptelėjo po
nas Toks. — Aš kaip tik ieš
kau daktaro, kuris visas akis 
taiso. Va, žiūrėk! Kai tą lėlę 
pavėrčiu ant šono, tai ji už
simerkia; kai pastatau, atsi
merkia.

- Taip ji padaryta. —pa
aiškino daktaras autoritetin
gai. — O tamsta ko norėtum?

— Aš asmeniškai nieko ne- 
norėčiau^^ik norėčiau 
klausti, ar tamsta turi 
versti ant šono, jei nori 
merkti, kitaip negali? O 
tik atsistojęs

— Aš ne lėlė, — rūsčiai at
kirto daktaras. — Aš nesu
prantu, ko tamsta iš manęs 
nori?

— Tai gražiausiai! — truk
telėjo pačiais ponas Toks. — 
Rodos, aiškiai išdėjau lėlės 
akių negalią: kai ją pavėrčiu 
ant šono...

• — Tai ji užsimerkia, ir aš 
čia nieko negaliu padaryti.

— Vadinasi, tamsta ne vi
sas akis gydai? .

— Visas, bet ne lėlių.
— Bet * lėlė gi akis turi? —

Šventėms atnaujintas ir iš- 
dekoruotas Aušros Vartų baž
nyčios vidus. Praėjusių uraga
nų pėdsakų nei išviršaus nei 
iš vidaus bažnyčios nesimatyti.

Antanas Giedraitis — Gied
rius su šeima, jaunimo rašyto
jas ir buvęs Vasario 16 gim
nazijos direktorius, kviečia
mas prel. K. Vasio, iš Vokieti
jos atvyko ir apsigyveno Wor- 
cestery.

Lituanistinė mokykla Kalė
dų eglutę Aušros Vartų salė
je visiems Worcesterio lietu
viukams ir tėvams ruošia gruo
džio 30 d. 4 vai. p.p. Progra
moj jaunimui pasaką paseks, 
pasakų rašytoja A. Giedrius.

R^lįginiy plokitoliy muzika 
Įtaisyta prie elektrinių Aušros 
Vartų bažnyčios varpų. Besi- 
renkančiųjų bažnyčion dides
nėmis šventėmis toji muzika 
mielai laukiama ir klausoma.
Veiklus kat. jaunimas (CYC) 

dažnai rengia Įvairias pramo
gas. A. Manaso vadovybėj tre
niruojąs krepšinio komanda, o 
Br. Kvedaraitės yra mokoma 
visas būrys krepšininkų “checr- 
leaders”.

Smarkiai dirba globėjo A. 
Dainiaus vadovybėj mokslei
viai ateitininkai. Be regulia
rių dažnų susirinkimų, turi 
chorą, kurį moko ponia Ka- 
neb - Vaitiekaitytė ir tautinių 
šokių grupė, kuria moko stud. 
Matusaitytė. —
Ad Altara Dei kryžiams gau

ti iš Aušros Vartų egzaminus 
išlaikė 10 skautų. Worcester 
vyskupas kryžius įteiks sausio 
mėn. pabaigoj. W. R.

LAYOVT AND DETAUJNG
Opportunity . for men vvith board

valdybos narys, meta tiek kal
tinimų ir priekaištų jaunimui, 
ypač jaunimo organizacijoms, 
o užmiršta, kad šių varžybų 
mintį LB Detroito apylinkės 
valdybai prisiuntė jaunimas— 
moksleiviai ateitininkai dar ko
vo 22 d.

3. Varžybų laimėtojus V. M. 
pristato ■ keistai. Vieniem už
tenka tik vienos vardo raidės, 
o kitiem yra ir vardas, ir pa
vardė, ir dar nurodyta, kad 
skautė. Aš gi mačiau, kad lai
mėtojų tarpe buvo dar ma
žiausia 4 skautai ir 4 ateiti
ninkai.

4. V. M. rašo: “Visos jauni
mo organizacijos gavo iš LB 
Detroito apylinkės valdybos 
pakvietimą kalbamose varžy
bose dalyvauti,.. Bet jie ne
atėjo: ir tų organizacijų vado
vai nedalyvavo.” Gaila, kad V. 
M. tematė tik vieną skautę.

Permament Position 
Mušt Speak Ęnglish

vaistas — miegas.
Miego stoka gali būti 

žastim nuolatinių galvos skau
smų, kraujo spaudimo padidė
jimo, virškinimo trakto susir
gimo. Todėl žmonės, sergą ko
kia nors liga, turi pakankamai 
gerai išsimiegoti. Ypač tai lie 
čia vaikus. Miego stoka, rūky
mas, alkoholis dažnai yra prie
žastimi ankstybos galvos sme
genų sklerozės (kraujo gyslos 
sukalkėjimo). Kiekvienas, nors 
ir_ jaučiasi gerai, pradėjęs
sirgti nemiga, turi kreiptis i 
gydytoją.

MIEGAS—VAISTAI
Miegas yra vieni iš geriau

sių vaistų. Jau gilioje senovė
je jis buvo vartojams. kaip 
gydymo priemonė, 
gaus organizmui duoda pilną 
poilsį ir leidžia geriau kovoti 
su infekcija. Gydymo tiks
lams, kad iššauktų ilgą ir gilų 
miega, vartojami specialūs 
vaistai.

EXPERIENCED IN COMMERCIAL, LNDUSTRIAL 
& INSTITUTIONAL TYPE BUILDINGS WHH AIR 

CONDITIONING, PLUMBING, HEATING OR 
ELECTRICAL APPLICATIONS.
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KUODIS

klube

HELP W. MALĖ

Juozas Andriušis

TeL APplegate 7-0349

DISPLAY

KALBAME LIETUVIŠKAI

CARL HOPPL’S

Woodhaven 21, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis-

WHAT WILL I GIVE FATHER FOR CHRISTMAS?
WINTER GARDEN TAVERN Ine.

CHRISTMAS HARD CANDY
mis.

mams, etc.

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

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Lot Duffy & Ouinn, Ine. heip with your proHem, with 
the oppropriato "Gift Cortificato."
Phone or Write and if you want the certificate sent dir- 
ect we send them with your message of greeting.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
mentę tvirtinimui

mokamai.
2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 

nuomoja už prieinamą kainą.
3. Geriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino*

turi po 2 lengvas mašinas. 
Kanadoje gi daugiausia moto
rizuotu miestu yra ' Sept-Des 
miestelis Quebeco apygardoje, 
nes iš 2500 gyventojų 2000 tu
ri užregistruotas mašinas.

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

Vitiyl Plastic
New Rosary Casc

Buy For Gifts

DUFFY & QUINN, INC.
23 Esat 51sf $♦-, N. Y. 22, N. Y. 

MUrray Kili 8-4820

PORTERS
UP TO 50 YEARS

4 ?. M. TO MIDNITE
12 MIDNITE TO 8 A.. M.

5 days 40 hours, Ali berfefits, 
Free Lunch, Free hospitalization, 

Double time for holiday work 
within shift, start 45 weekly 

two inereases first year 
K L CITY SAVING BANK 

Bridge Plaza North, L. I. City

BANQUETS — RECEPTIONS Ali Sočiai Functions. Service for 
5OO Persons. No Party Too Small.
SUNDAY DINNER From Noon to 9 P. M DAILY DINNER From 
$2.85. SeH/d 5 to 9 P. M.

SPECIAL RATES, PRIVATE ROOMS AVAILABLE FOR 
WEDDING REČEPTIONS AND BANQUETS 

Valley Stream Park Irin.
Mcrrtck Rd. opp. Park, Valley Stream, L, L

Trans-A dantie Parcel s Service 
2525 Broadway (95 gt. kampas), Now York 25, N. Y. 

TeL UNhrorsity 5*1139

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

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 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS ENS. CO, Hartford, 
Connecticut

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais, nuo 
9 iki 4 vai. p. p. sekmadieniais susitarus.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 26916

Žibutė Balsytė, jaunoji stu
dentė, šiais metais pradėjusi 
inžinerijos studijas, nepapras
tai aktyviai reiškiasi lietuviš
koje veikloje: šv. Kazimiero 
parapijos choro narė, veikia 
skautuose, priklauso ateitinin
kams, vadovauja vyčių kuopos 
lietuvių kultūros komisijai, 
vyčių suvažiavimui rengti "ko
miteto narė.

$24.990. Home of distinctlon.AH 
brick split leveL 7# spadoua 
rooms kitehen of your drevuK 
two full tile baths, štili 
waik4n elosets, two car gampL 
patio. Near everything. Muct 
to apprecaite value. Walking dtot- 
ance to Catholic Schools and 
chureh. Located on Martin Ave^ 

»west of Bellmore Avė. Builder.
Su 5-2288 or SU 1j0298.

W per pound bulk 
Candy Peppermint Canes, 
2 for 5 Also and 10d 

Sizes Stocking and 
TREE ORNAMENTS 
Empty ’/♦ & % 1b. 

Boxes 2< each 
WhošaMio Priešu 

Fred A. Schneider. 
2368 Washington Avc. 

Bronį, N. Y. CYpress 8-8019

FARMS FOR SALE

BURLINGTON, N. J.
33 akrai žemės Burlington, N. J., 
apylinkėje, netoli Bordentown In- 
terchange. Colonial tipo namai ge
ram stovyje. Visi įrengimai. Cent
rinė padėtis. Nauja vištidė iš “Cin- 
der” blokų 20x30, 2 aukštų ‘feed 
house” su rūsiu. Kaina $40.000. 
Tel.: AMherst 7.1946-R 11.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki-

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir
11 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, geni I 

i-m vnvrrioiv nni Vog Vvfoc -

Antanas PUikaitb, prieš ge
rą pusmetį atvykęs iš Detroi
to, aktyviai jungiasi į lietuvių 
veiklą Los . Angeles mieste. 
Taip pat jis tęsia ir savo stu
dijas. .
f- Violeta Mitkutė, antrus jau 
metus studijuojanti pedagogi
ką, pasišovusi visomis išgalė
mis padėti Dalilei Valančiūtei 
ateitininkųig’toksleivių vieneto 
atgaivinimą^' reikale.

Rita Me&iukaitė, prieš me
tus su tėvais atvykusi iš New 
Yorko va&tybės, turinti ne- 
mažą patraukimo muzikai, pa
dedanti atwi pąrengimų me
nines programas, paskambin
dama vienąv kitą dalyką piani
nu. B.C.

Respublikonų partijos cent
ras gėrisi Los Angeles lietu
viais. Kalifornijos lietuviai res
publikonai buvo labai akty
viai įsijungę į rinkiminę kom
paniją. Šiai jaunai organizaci
jai pavyko užmegsti ryšius su 
visa eile įtakingų ir žymių Ka
lifornijos ir viso krašto poli
tinio gyvenimo vairuotojų, su
eiti su jais į artimas pažintis 
ų- laimėti juos Lietuvos ir 
lieluvių reikalams. Po rinki
mų Kalifornijos lietuvių res
publikonų pirm. L. Valiukas 
iš respublikonų partijos cent
ro gavo padėkos laišką. B. C.

Colors: Bright red. Kelly green.
Blue. Black. Burgundy. Brown.

Sendcheck or money order
* Satisfaction guaranteed or 

money retumed.
H. C. McKeever

' 78—08 45th Avė.
Elmhurst 73, N. Y’.

Rimtautas Dabšys, bebai
giąs 1957 inžinerijos studijas

ANGELES, GAL J“"9**“, ĄmrUm,bėse pagal oficialius statistikos 
ir priklausąs ateitininkams duomenis 5 milijonai šeimų 
studentams, vadovauja' Lietu
vių Studentų Sąjungos Los 
Angeles skyriui.

Dalilė Valančiūtė surinko vi
sus ateitininkus studentus į 
vieną būrį, dabar visą dėmesį 
skirianti ateitininkų mokslei
vių vieneto atgaivinimui. Įsi
jungia į- vyčių veiklą, įeidama 
į suvažiavimui rengti komite-

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

HOTEL. GREYSTONE
91 St. and Broadvvay. N. Y. C, 
Famous for excelient service with 
moderate prirėš.

We spccialize in:
Wedding
Communion breakfast
Sftovers for brides
Anniversary parties
Club & organization sočiais
Ali sočiai functions

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

Custom Blend Nectar
Introducing Sample Offer

4 BAGS — $1.00
“The Cup of Contentment”

Rare, Coffecs, Spices, Kerbs
' Ntw Mhin Coff«« Mfll

15 Riverside Avė.,
Yonkers, N. Y. — YO 5-9346

Gruodžio 9 pas ponus^ Bal
sius (1353 Edgecliffe Dr., 
Los Angeles 26) įvyko bend
ras ateitininkų sendraugių ir 
ateitininkų studentų susirinki
mas. Juozas Tininis, sendrau
gių pirm., skaitė paskaitą te
ma: “Prof. S. Šalkauskis, jo 
gyvenimas ir jojo filosofija”. 
Po paskaitos prelegentas atsa
kinėjo į klausimus; vieną kitą 
naują mintį dar pareiškė dr. 
P. Raulinaitis, kun. L. Jankus. 
Susirinkimo meninę programą 
atliko ateitininkai studentai. 
Violeta Mitkutė padeklamavo 
savo mamos parašytą eilėraš
tį “Instaurare omnia in Chris- 
to”; Dalilė Valančiūtė, Žibutė 
Balsytė, Violeta Mitkutė, Rita 
Medziukaitė ir Antanas Poli- 
kaitis pirmą kartą atliko Bem. 
Brazdžionio neseniai paskelb
tą “Vaidila Valiūnas”. Nutar
ta imtis iniciatyvos ir atgai
vinti moksleivius ateitinin
kus, kurių vienetas čia seniau 
veikė. To darbo imsis ateiti
ninkai studentai su dvasios 
vadu kun. dr. A. Bučmiu, pa
dedant ateitininkams sendrau
giams. Diskusijose dalyvavo: 
J. Andrius (neseniai atvykęs 
iš Bostono), dr. P. Raulinaitis, 
kun. L. Jankus, kun. dr. Ą. 
Bučmys, Dalilė Valančiūtė, 
Ant. Polikaitis, V. Mitkutė ir 
kit. Susirinkimui pirmininka
vo L. Valiukas, sekretoriavo— 
Žibutė Balsytė. Po susirinki
mo ypatingo lietuviško vaišin
gumo parodė dalyviams šeimi
ninkai — ponai Balsiai.

Naujų Metų Sutikimas;
vieton rezervuotos «— įsigykite kvietimis klube

Siunčiame maisto, drabužių ir vaistų siuntinius į visus 
Europos kraštus, įskaitant ir Sov. Rusiją. Muitas ir visi 
mokesčiai apmokami čia. Duodame pilną garantiją, kad 
adresatas siuntinį gaus į savo rankas. Siuntinių nelaiko
me, bet kasdien išsiunčiame — todėl greitas ir sąžinin
gas patarnavimas.

KRAMER S PASTRIES 
1643 Second Avė. (Tarp 85 ir 86 gatvės) Naw Yorke 

GERIAUSIŲ VOKIŠKŲ KEPSNIŲ NAMAS 
PYRAGAIČIAI, TORTAI, MARCIPANAI IR

KITI KEPSNIAI
Visada, o ypatingai artėjančioms Kalėdoms čia gausite 

visokiausių skanėsių, visokioms progoms.
Atidaryta kasdien iki 10 vai. vak., sekmadieniais 8-—8.

CANCEL OR CHANG: 
CALL LO 3-7291

DĖMESIO!
TRANS- ATLANTIC
PARCELS SERVICE

imiverstet^ santykiu 4^. 
Po taftą lietuviams peteįjo: 
K. Merkis, Ged. šveikaRskąs, 
P. Kontautas ir A. Keturakis, 
o pustaftį pridėjo Aleksis Kli- 
nuškovas.

Lietuvių antroji šiuokart tu
rėjo sunkesnę dieną, pralaimė
dama Harvardo “B” koman
dai 1-4. Vienintelį tašką lai* 
mėjo Gediminas Kuodis. Gruo
džio 14 d. lietuvių antroji tu
rės rungtynes su Boylston klu
bu, pas juos;

daveiando industrinėj ly
goj pirmuoju žaidėju įvardin
tas inž. A. Nasvytis, skelbia 
“Cleveland Chess Bulletm”. 
Nasvytis sukorė 7-1 taškų, 
antruoju stovi latvis L Garais 
su 7-1, bet pag. taškų turi ma
žiau negu Nasvytis. Pirmeny
bėse dalyvavo 86 žaidėjai

Canadūn Chess Chat patei
kia įdomų nuotikį iš Kanados 
atvirųjų p-bių, Montrealy. 
Trečiame rate P. Vaitonis su
sitiko su amerikiečiu, meiste
riu Sobel. Pirmiems 16-kai 
ėjimų Vaitonis sunaudojo la
bai daug laiko ir jam Geliko 4 
minutės — 34 ėjimams. So
bel gi turėjo daugiau valandos 
laiko. Toliau dalykai klojosi 
taip, kad abiems beliko po 20 
sekundžių, o reikėjo dar pa
daryti po kelius ėjimus. Ga
lop Sobelio laikrodžio rodyklė 
krito, nepadarius nustatyto 
ėjimų skaičiaus ir jis buvo 
paskelbtas pralaimėjusiu. Mei
steris Sobel nenurimo, protes
tavo, sumesdamas kaltę jo 
laikrodžiui Pagaliau teisėjų 
komisija nutarė tęsti lošimą 
toliau. Ir koks buvo visų pasi
tenkinimas, kai Povilas Vaito
nis pratęsime švariai sudorojo 
nenuoramą meisteri?

Gediminas Kuodis, 12 mėtų 
amžiaus, žaidžia Bostono lietu-

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI
KALAUSKU asmeniškai ar telefoną EV 4-9672 

arba pas pavad, K. VaftaMį

(padėtis po juodų ėjimo
9.. .žd4)

Baltijos šachmatų 
jau prasidėjo čempionato tur
nyras, kuriame iš mūsiškių į- 
siklasifikavo Staknys, Šukys ir 
Vilpišauskas.

Pirmame rate vienam Vilpi- 
šauskui teko stoti į kovą, ka
dangi Šukiui išpuolė būti lais
vam, o Staknio— Znotinš par
tija tapo atidėta. Vilpišaus
kas, lošdamas su jaunuoliu 
latviu Hazners, debiute pralo
šė porą pėstininkų, ■ po ko 
greitai pasidavė, šis ratas bu
vo sėkmingas ir kitiems lat
vių dalyviams — Žirnis įvei
kė estą Allik, Rankis kitą es
tą Dvės, o Pamiljens savo tau
tietį Ditrichs. -

Gruodžio 14 d. bus lošia
mas antras ratas. Staknys 
žais su Šukiu, o Vilpišauskas 
su Pamiljens. Tą pat dieną 
prasidės antros klasės turny- 
ras.

35 c. each
3 for $1.00 

g aąssrKim postpaid

349 BIDGEWOOD AVĖ.

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

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth. Woodhaven 
Richmond EOD, Ozone Park, Forest HiD, Jamaica.

Darbas atiiekamas prityrusio techniko, pripažiuto

SKAITYK VARPELĮ. - įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tik $2JX). Rašyk:

Kennebunk Port, Maine

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Apparcl for thė Clcrgy 
Suits - Cassocks - Topcoats

AND FULL LINE OF ACCESSORIES
Indudlng KNOX HATS and MANHATTAN SHIRTS

1. e4^ 2. Žf3 Žc6 3. Rc4 
Rc5 4, (H) Žf6 5. žc3 d6 6.

M 7. Rg5 8. 2d5 b5 9. 
Rb3 Žd4 10. Žf:d4 R:d4 11. 
c3 Rb6 12. Žd6-F g:f6 13. Rh4 
Kh8 14. Khl! c5 15. f4! Ve8 
16. f:e5 V:e5? 17. R:f6+ ir 
juodi pasiduoda, nes žūsta 
valdovė.

COLE *

(Em Jamaikos linija, Forest Parkvay stotis.)
TeL: VI 6-2164

CABRINI COLLEGE

Radnor, Pennsylvania

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

For broch«re write:
THE REGISTRAR, 

tembrini Colhgo, Radnor, Pa.


