
mylią, dalyvių skaičius per ne šviesos, bet tamsos centrais.

Siūlo pasmerkti Sovietų Sąjungą

ADVOi p ir laisvoj Amerikoj

Paskutinėm žiniom,
5.

de-

• Vysk. Sheen italų spaudo
je minimas tarp kandidatų į 
kardinolus.

ras-
sa-

sunkiai gali mylėti Dievą ir 
žmogų. Žiaurumo su žųiogum 
pavyzdžiu priminė Sovietų el
gesį su vengrais.

lis, kurio tautos siekia, arba 
kils ir laikysis iš Kristaus 
šventumo ir pašvenčiamosios 
malonės, arba iš viso nekils.

Adv. J.
...____  __ _ _ JĮ ___ _ ,__ ________  ---—t- koniisiJjH
posėdžio Los Angeles, kur jis nesiskaitė su taisyklėm.

SILPNIEJI RODO TVIRTUMĄ
Italijos valdžia atšaukė viza 

Maskvos komunistą delegacb Vienos respublikos laikraštis 

jos vadui Suslovui, kuris pasi-

M

manras

EISENHOWERK) 
PAREIŠKIMAS

Pršz* EtsenhoRuerls Jutų 
nių Tautų numatytai Žmog 
teisių ir žmoniškumo < 0e 
paskyrė gruodžio 10. Si 
paskubinta ryšium sužmog 
teisių laužymu Vengrijoje.

FRipinę sostinėje Maniloje Kardinolas Spellmanas pasi- 
įvyko tautinis eucharistinis sakė prieš tas švietimo įstai- 
kongresas. SebiM gausį pro- gas, kurios, nekreipdamos dė-

9 griežtais žodžiais kaltino So
vietų Sąjungą, kad ji terorujr 
brutalumu Vengrijoje sulaužė 
visus Jungi Tautų paskelbtos 
žmogaus teisių chartos princi
pus. Širdis pilna . užuojautos

SAVAITĖ GERO KOMUNISTO DIENORAŠTY

jog tekis pasitarimas tarp Len
kijos valdžios ir vyskupų veda 
į konkordatą tarp Lenkijos ir

talikų vyskupų ir Goinulkos 
valdžios. Pakartotinai praneša, 
kad valdžios atstovai pasižadė
jo šalinti kliūtis, kurios truk
do religines laisves. Vyskupų 
atstovas pažadėjo moralinę pa
ramą, kad piliečiai sąžiningai 
atliktų savo pareigas valstybei. 
Konkrečiai esą sutarta tiek:

Gaitskell įteikė 
Sa-

kiojamas. j
KAIP ŽIORli SUSITARIMĄ

• Ec’^nas turi trauktis... 
Taip reikalauja ne tik darbie- 
čiai, bet ir dalis konservato
rių, kurie yra nepatenkinti 
kad Anglija turėjo nusileisti 
Amerikos spaudimui pasitrau
kti iš Egipto be jokių sąlygų.

Papildomai pranešama, kad 
Krokuvoje esąs leistas arkivy
skupijos laikraštis “Tygodnik 
Powschechny”. Jis pasirody
siąs apie Kalėdas, 50,000 tira
žo. Tai pirmas katalikiškas 
laikraštis nuo 1953, kada vis
kas buvo uždaryta.

Panaikinta taip pat koncen
tracijos stovykla, kurioje buvo 
laikoma apie 1000 seserų vie
nuolių.

vau įsakymą iš Maskvos pa
reikšti Anglijos vyriausybei 
protestą. Išsiunčiau 1100 pa
kvietimų į 39 revoliucijos su
kakties minėjimą.

Antradienis, lapkričio 6. 
Demonstracijos kaip vakar. 
Įsakymas iš Maskvos kaip va
kar. Sekretorius pranešė, kad 
kvietimai i sukaktuves grįžta 
su pastaba: “Gavėjai jums yra 
mirę”. Reikia tuojau vainikus 
užsakyti. Anglijos vyriausybė 
paskelbė, kad valstybės tar
nautojai gali sukaktuvėse da
lyvauti. Painformavau Maskvą, 
kad Anglijos vyriausybė davė 
suprasti, jog šiuo tarpu netu
ri pagrindo sukaktuves švęsti; 
Amerikos, Prancūzijos, Itali
jos ir Vokietijos atstovai pra
nešė, kad jie nunusiteikę iš
kilmėse dalyvauti. Pakeičiau 
savo darbo kambarį — de
monstracijos trukdo dirbti. Su 
popietiniu paštu atėjo trys te
legramos su padėkom, kad bu
vo nuversti fašistiniai išnau
dotojai Vengrijoje. Patikrinus, 
pasirodė, kad telegramų siun- kad visi kalbėjo tik rusiškai, 
tėjai yra mano įstaigos tar
nautojai. Profesinės sąjungos 
ir socialistai paprašė audien
cijos, ir Mr.
protestą dėl Vengrijos, 
kiau, kad jį toliau perduosiu. 
Bet nutylėjau, kad protestuoti 
gali tik Sovietų piliečiai. Pa
ėmiau tris miego tabletes. Va
ta užkimšau ausis. Naktis ne
rami.

Trečiadienis, lapkričio 7. 
Begėdžiai anglai įtaisė geleži
nę uždangą aplink mūsų atsto
vybę. Pranešiau Bulganinui, 
kad atstovybė yra narve. Ang
lų • Sovietų draugiškumo or
ganizacijos sustabdė visokius 
parengimus. Trys tylios de
monstracijos eisenos pro mano 
langus. Įsakymas iš Maskvos 
protestuoti. Palauksiu įsaky
mo naują protestą įteikti, tai 
nereiks dviejų žygių į užsienių karalienę. Pareiga — Sovietą 
reikalų ministeriją. Siuvėjas tarnautojas toiėjė utoatly*. 
atnešė fraką. Įsakymas drau- (Nukelta | 2 psl)

• Maskvos "Pravda” kalti
na Ameriką, kad ji grįžta | 
šaltąjį karą, sustabdydama 
kultūrinį bendravimą su So
vietais. Amerika paaiškina, 
kad tai padaryta iš protesto

miršo pasakyti, kad jam malo
nu mane matyti. Prie stalo sė
dėti reikia tarp Amerikos tr 
Anglijos atstovų. Vynas tekt 
sklandžiai. Kalbos užsUbfefte 
Pakilau, kai tostas buvo Bž

• Adlai Stevansonas paskel- • Lenkijoje sustabdyta eilė 
bė pasitraukiąs iš politikos į traukinių ir sumažintas darbas 
advokato darbus. fabrikuose dėl anglių stokos.

■ į kardinolus?
Kardinolas Spellmanas pasi-

laisvę myliotiem vengram į 
kalbėjo Eisenhoweris, —Jung-. 
tinės Valstybės ir to'iau gelbės 
vengrus pabėgėlius. ■

Jungtinės Pavergtosios 
Tautos tą dieną pagerbė tuo, 
kad devynių pavergtų tautų/.į 
vėliavas pakėlė iki pusėssfiė- 
bo. Buvo sugroti kiekvienos ; 
tautos himnai. Vėliavos pakeL 
tos prie būsimo JPT pastato t 
priešais Jungtines Tautas, ki
toje gatvės pusėje.

Vatikano spaudoje susitari- • 
mas priimtas su pasitenkini
mu. Sykiu buvo apgailestau
jama, kad kitur už geležinės

gui kamerineriui nublizginti 
ordiną. Anglų baletas atsisukę 
vykti į Maskvą. Anglų komu
nistų telegrama — išstoja iš 
partijos, nesutikdami su poli
tika dėl Vengrijos. Sekreto- 
rius pranešė, kad šio vakaro 
iškilmėse pasižadėjo dalyvauti 
16 svečių. Pašto šiandien 7 
maišai, jame nėra jokio svei
kinimo, gaila. Skambmoiš 
anglų kompartijos būstinės — 
ją apgulę studentai. Išreiš- ~ 
kiau pasveikinimą ir užuojau
tą

Su fraku ir žmona išėjau 
svečių sutikti. Atvyko eksce- 
lencijos Albanijos, Bulgarijos, 
Kinijos, Saudi Arabijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos ir Egip
to atstovai. Kiekvienam sve- ■’T?
čiui išėjo po 4 svarus kaviaro 
ir 12 butelių vodkos. Butelių -i buvo daugiau nei svečių; Tb 
dviejų valandų pasikalbėjimo, 
atsisveikindamas sakiau savo 
draugam: tikiuosi ir kitais 
metais juos savo tarpe dar tu
rėti. Sekretorius pastebėjo,

• Vietoje Edeno busimuoju
Anglijos ministeriu pirminiu- ' 
ku spauda ima linksniuoti 
Harold Macmillaną, kuris da- 
bar yra iždo valdytojas. Mac- 
millanas yra proamerikoniškos 
linkmės ir ligšiol buvo palah- < 
kus pavergtiesiem. ■

Visi apie Angliją. Paėmiau ke- 
tunas miego tabletes. Btogi 
sapnai.

Ketvirtadienis, lapkričiu 8. |
Priešais namus demonstnd- |
jos. Kažkas pasmirdo. Sekre
torius nuramino, kad tai tik 
smarvinės bombos. Egipto at
stovas skambino ir dėkojo už 
nuoširdų priėmimą. Sekreto
rius priminė, kad tūriu važiuo
ti į Gala priėmimą. Frakas ir 
žmona. Turiu anglam rodyti, 
kaip rusai moka drąsą iŠlaŪty- 
ti. Svečiai sužiuro. Lyg ptok 
rodžius vaiduokliui. Burmist- 1

kardinolas Spellmanas popie-
■tjLrtnjkįį- "1Ma.1i. ■

ZlžtilN jCgatĮŲ -t-ttj<nt -

Popiežiaus perduotoje kalbo- 
je buvo skatinama

kovoti na tik dėl Kristaus, 
bot ir per Jį, su Juo ir Jame.

Tai reiškia virsti patiem ko
votojam Kristaus tikrais sekė
jais savo gyvenimu ir mintimi 
Kovoti prieš juslines (gyvuli
nes) jėgas ir prieš bedievišką

Vengrų pasipriešinimas vėl kyla
ITALAI KOMUNISTAI 
GIRIA EISENHOVVERĮ

Italijos kom. partijos kon
gresas Romoje prasidėjo gruo
džio 8. Partijos bosas Togliat- 
ti pasmerkė anglus ir prancū
zus, bet gyrė, vardo neminėda
mas, prezidentą Eisenhowerį 
už tai, kad jis tikrai nori tai
kos.

Vengrijoje pasipriešinimas 
tebeina ir vietom stiprėja. La
biausiai priešinasi darbininkų 
sąjunga. Kai jos vadus suėmė, 
ji dabar reikalauja juos pa
leisti Kitaip grasina visuoti
niu streiku. Atskirų susirėmi
mų buvo ne tik sostinėje, bet 
ir provincijoje. Yra žuvusių ir 
sužeistų.

santykiai Vengrijoj dar la
biau įsitempė. Darbininkų ta
rybos paskelbė nuo pirmadie
nio streiką, o Kadaro vyriau
sybė įsakė darbininkų tarybas 

' paleisti. Paskelbta karo padė
tis.

IŠRINKO FILIPINUS
Jungt. Tautos 50 balsų iš

rinko į nenuolatinius Saugu
mo Tarybos narius Filipinus. 
Šiuo tarpu nebuvo jokios ko
vos. Sovietų siūloma Čekoslo
vakija tesurinko tik 20 balsų. 
Manoma, kad šalininkų skai
čių sumažino Vengrijos įvy
kiai.

• Pijus XII paskyrė tris nau
jus vyskupus Amerikoje: Lam- 
bert A. Hoch - Sinoux Falls, 
S. D., Joseph B. Brunini - vys
kupu padėjėju į Natchez, Har- 
ry A. Clinch - vysk, padėjėju į 
Monterey - Fresno.

SAVANORIŲ NEBESIŲS
Maskva paskelbė, kad Ang

lijai ir Prancūzijai pasižadėjus 
atitraukti savo kariuomenes įš 
Egipto atkritęs reikalas “leisti 
savanoriam” iš Rusijos vykti į 
Egiptą. Kitaip sakant, įspėja 
arabų pasaulį, kad Maskva tuo 
tarpu nerizikuos, kada Ameri
ka griežtai pasakė nepakęsian- 
ti Sovietų viduriniuose rytuo
se.

BALTIJOS KRAŠTUOSE 
LAUKIA KARO

NYT korespondentas W. 
Hangen, apžvelgdamas sovieti- 

. nę spaudą rašo, kad sovieti
niai pranešimai iš Baltijos 
kraštų skelbia, jog ten ryšium 
su Egipto ir Vengrijos įvykiais 
supirkinėjamas maistas ir su
darinėjamos kitokios atsargos.

Valdžia atšaukia' 1953 pot
varkį, kuriuo turėjo veto tei
sę visiem bažnytiniam sky
rimam. Nuo šiol valdžia nebe- 
sikiš į skyrimus, fėakliudys 
taip pat Vatikano paskirtiem 
vyskupam naujai iš Vokietijos 
Lenkijai tekusiose vyskupijo
se.

Religijos mokymas * grąži
namas į mokyklas tiem, kurie 
jo norės. Religijos mokytojai 
skiriami ir vadovėliai parenka
mi susitarus tarp valdžios ir 
vyskupų. .

Vyskupų vardu tarėsi epis
kopato sekretorius vysk. Z.

J. Tautos ir nori ir bijo da
ryti žygius dėl Vengrijos. Nori 
pasirodyti kovojančios už Ven
grijos laisvę ir žmoniškumą. 
Tačiau bijo didesnių žygių. 
Nu0'1hpkfici0"4 pribirtos buvo 
jau 6 rezoliucijos — pasmerk-

Olimpiada
Australijoje gruodžio 8 bai

gėsi šešiolikta sporto olimpia
da. Dalyvavo 67 valstybės. Pir
mą vietą laimėjo sovietų spor
tininkai. Antroji vieta teko 
Jungtinių Valstybių sportinin
kam. Sovietai gavo 37 aukso 
medaHus ir 722 taškus, ame
rikiečiai 32 medalius ir 593 
taškus. 1952 olimpiadoje Hel
sinky buvo atvirkščiai.

Olimpiadoje dalyvavo ir Ven
grijos sportininkai. Iš pusant- 
tro jų šimto apie 40 pasiprašė
azylio. Kai kurie rodė gavę iš tas. Tokiai 
Vengrijos ' valdžios laiškus: 
“Parvežk aukso medalį Veng
rijai. Žinok, kad tavo šeima yra 
gerose rankose”.’ Tai reiškė, 
jeigu pabėgsi, atsakys už tave 
tavo šeima.

Airis bėgikas Ron Delany, 
laimėjęs 1500 metrų bėgimą, 
čia aikštėje prieš 100,000 žiū
rovų atsiklaupė ir ėmė mels
tis. Delany yra Amerikos Vil- 
lanova. universiteto studentas. 
Jis padarė naują olimpinį re
kordą, sutrumpindamas jį ke
turiom sekundėm. Buvo 1952 
3:45.1.

Lenkijos komunistų partijos 
sekretorius Gomulka, kaip in
formuoja “The Advokate”, sa
vo partijoje pareiškęs:

“Negali būti vietos kitokiai 
programai kaip tik mūsų par
tijos”. Tačiau Lenkijai, atstaty
ti esąs galimas komunistų 
bendradarbiavimas su neko- 
munistų partijom. “Męs tiki
me, kad kunigai, kurie turi 
pilną veikimo laisvę, nepanau
dos tos laisvės dalykam, nieko 
bendra neturintiem su religi
ja, ir kad jie parems valsty
bę”.

Tačiau Vatikano radijas pa
reiškė, kad būtų naivi mintis, 

tos sovietų kariuomenės vyk
domos deportacijos iš Vengri
jos; reikalaujama kariuomenę 
iš Vengrijos atitraukti; reika
laujama įsileisti JT stebėtojus.

Tačiau tūb?* nutarimus So
vietai nuleido niekais. Vengri- 
jos komunistų valdžios lūpom 
atsisakė stebėtojus įsileisti, o 
į nutarimą siųsti į Budapeštą 
patį gen. sekr. Hamarskjoldą 
visai nieko neatsakė. Tik radi
jas atsiliepė, kad tam dabar 
netinkamas metas, gal vėliau.

. Amerikos atstovas gruodžio 
8 vėl pasiūlė rezoliuciją pa
smerkti Sovietų Sąjungą už 
JT chartos laužymą. Anksčiau 
buvo skelbta, kad Amerikos 
atstovas siūlys išmesti kom. 
Vengrijos atstovą iš JT, kol 
Vengrija nepaiso JT nutari
mų. Tačiau po derybų su ki
tais 11 rezoliucijos rėmėjų 
siūlymas buvo labai sušvelnin- 

sušvelnintai rezo
liucijai atsisakė net pritarti 
Kubos atstovas Emilio Nunez 
Portuondo. Amerika negalėjo 
pasisakyti, ar ji ga’ėtų parem
ti, jeigu rezoliuciją išmesti 
Vengrijos atstovą iš .JT pa
siūlytų Kuba.

O Romoja sutiko minia so
vietų delegatus į italų komu
nistų kongresą šauksmais: 
“Mirtis ruskiam”.

• Egiptas paskelbė, kad iš
varo 1.452 Anglijos bei Pran
cūzijos piliečius ir 280 žydų 
be pilietybės.

FAISAL II, Irako karalius, 
mano, kad pavojaus nuo Syri- 
jos tuo tarpu nėra.

Dvejopai vertinami įvykiai 
po Vengrijos sukilimo. Vieni 
sako, kad labiausiai pralaimė
jusi Amerika, kiti — kad So
vietai. Amerika netekusi pa
vergtų ir grasinamų tautų pa
sitikėjimo, parodydama, kad ji 
rankos nepajudins. Sovietai 
netekę laisvojo pasaulio inte
lektualų, šiaip visuomenės, net 
pačių komunistų pasitikėji
mo, parodydami, kad Staliną 
pakeitusi “kolektyvinė vadovy
bė” liko tas pats grobikas ir 
galvažudys. Vienas Europos 
laikraštis vaizdžiai pažiūri į 
tokį sovietų pralaimėjimą.

Jeigu Jakob Malik — rašo 
vienas laikraštis, — tas Malik, 
kuris yra Maskvos* atstovas 
Londone, dienos įvykius žymė
tus! dienoraštyje, tai jame 
tume tokių užrašų vienos 
vaitės eigoje:

Pirmadienis, lapkričio 
Priešais mano atstovybę 
monstracijos. Trys tūkstančiai 
studentų su plakatais, garsia
kalbiais, smarvinėm bombom. 
Iš lango mačiau? kaip policija 
fašistines gaujas skirstė. Ga-

• H. Hooveris jr. pasitrau
kė iš va’st. sekr. padėjėjų. Jo 
vietoj skiriamas Christian A. 
Herter, ligšiolinis Massachus- 
etts gubernatorius. Jis buvo 
siūlomas i viceprezidentus 
Nixono vietoje. Kalbama, jis 
galis pakeisti ir Dulles.

• Gen. Gruentheris yra pa
skirtas ne tik raudonojo kry
žiaus pirmininku. Jis būsiąs 
taip pat prezidento Eisenhowe- 
rio asmeniniu patarėju užsie
nio politikos reikalais. Gruen
theris stovi už santykių page
rinimą tarp Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos.

• Elektros kėdėj mirti nu
teistas Veinbergerių kūdikio prieš Sovietų barbariškumą 
grobikas. Vengrijoje.

esą ramina supirkinėtojus, už- 
. ,, __„ t tikrindamas gyventojus, kad 

žymėjo Šaunumais Vengrijoje. tal g,.
Delegacija atvyko j komunis- jungos gyventojam nepritruks
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EGIPTO sužeisti kariai belaisviai iš Palestinos išvežami namo.

PATIKSLINIMO PATIKSLINIMAS
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kitų
įtakai

Sovietų 
badanti 
kalbos

VVINDSORO kunigaikštis, buvęs Anglijos karalius Eduardas VIII, 
pralaimėjęs sostą dėl moters, dabar lainii šunų par°dose.

nes 
nuo 

vengė 
kaibė-

VENGRV bėgliai, pasiekę Austrija, savo džiaugsmu ir liūdcsj iš
reiškia muzika ir daina.

išplaukė iš anksčiau 
mano bendradarbiavi- 
komunistuojančiu ele- 
kuris mano antifašisti-

atrodė,
klaidos buvo

dabar turi 
būti pakeis- 
kad daugiau- 
vietoj ateiti

LDF nuolat aktingai daly
vauja Vlike. sėkmingai reiškia
si greta kitų demokratinių

ne vien komu- 
demokratai. res- 
nepartiniai žmo- 
pavardė ten yra

komunistų
Nesuradęs

JonM Valaiti*
LDF Centro Komiteto 
Vicepirmininkas 
1956 lapkričio 28

Tokis savaitės vaizdas rodo 
nuotaiką, kuri kilo anglų vi
suomenėje dėl Sovietų agresi
jos.

KRAMER’S RASTINES
ICI.1 Seroitd Avr. iTarĮic ir #6 salvės* Nrw Verk

"Geriausiu vokišku kepsniu namas* 
PYRAGAIČIAI • TORTAI 
visokiausių skanėsių.

MARCIPANAI IR KITI KEPSNIAI
Visada, o ypatingai artėjančioms KolėdomS čia gausite

Visokioms progom'

Atidaryta kasdien iki 10 vai. vak . sekmadieniais 8 -8.

IZRAELIUI taip pat stinga žibalo (kerosino>. kuris Tel 
gatvėse pardavinėjamas kvortomis.

Š. m. lapkričio 6 ir 9 dienos 
‘Dabininke“ tilpo du straips- 

niai, kurie kvestijonuoja mano 
teisę ir tinkamumą būti New 
Yorko Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariu. §io mano pareiš- 

. kimo tikslas yra patiekti ne 
tik lietuviškosios spaudos skai- 

, tytojams, bet ir kiekvienam 
.Tarybos nariui rūpimus fak
tus bei atsakyti Į kilusius klau
simus.
. Išrinktas į Tarybą kaip so
cialdemokratų delegacijos na
rys. aš kiekviena tinkama pro
ga kategoriškai pabrėždavau: 
“Aš niekada nesu buvęs, ne
su dabar ir niekuomet nebū-

. siu komunistu”.
Tam mano pareiškimui da

bar, pasirodo, prikišama, kad 
jis esąs tik “formali” deklara-

Noriu tikėti, kad šis viešas 
priekaištas yra nesusipratimo 
išdava. Nesusipratimas, .mano, 
nuomone, kilo todėl, kad ne
buvo laiku išsiaiškinta, ko iš 
tikrųjų iš manęs norima. Man 
atrodė, kad mano deklaracija 
yra pakankama: Taryba savo 
narių tarpe yra turėjusi žmo
nių. kurie neginčijamai buvę 
komunistais praeityje, ir vis 
dėlto jų dalyvavimas Taryboje 
niekada nebuvo kvestijonuoja- 
mas. Tuo tarpu mano santy
kiai su žmonėmis, kurie buvo 
komunistai ar tik palinkę i 
komunizmą. manęs niekada 
nenuvedė ligi Įstojimo Į tų 
žmonių organizaciją. Todėl 
formalus pareiškimas, man 
atrodė, turėtų būti pakanka
mas ir neturėtų sukelti disku
sijų, nes jos nesiderintų su 
precendentais pačioje Tarybo
je.

Kokias tačiau bebūtų tos 
priežastys, kurios privedė prie 
anų straipsnių “Darbininke” 
pasirodymo, man dabar tenka 
į priekaištus atsakyti.

Kuo gi iš tikrųjų pasireiškė 
mano bendradarbiavimas su
komunistais?

1. 1935 metais dalyvavau 
prakalbose ir paskaitose, ku
rių tikslas buvo atkreipti vi
suomenės dėmesį į kylantį pa
vojų Klaipėdos kraštui iš na
cių pusės. Tose pastangose da
lyvavo visos Amerikos lietuvių 
srovės ir jų vadai: komunis
tai. tautininkai ir katalikai 
kartu su manim kalbėjo nu<> 
tos pačios platformos.

2. 1936 metais Clevelande. 
Ohio. buvau vienas kūrėjų ir 
dalyvių Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kurio pagrindiniais 
vadais buvo socialdemokratai, 
nepartiniai liberalai ir komu
nistai. Svarbiausias to Kon
greso tikslas buvo kovoti prieš 
fašizmo Įsigalėjimą pasaulyje 
Ir ypač Lietuvoje.

3. 1942 metais Įsijungiau i 
Tautinio Karo Fondo (Nation
al War Fundi veiklą. Kartu su 
Ralfu (United Lithuanian Rcl- 
ief Fundf. tame bendrajame 
fonde dalyvavo ir Rusijos Ka
ro šalpa (Russian War Reliefi. siūlymas mano buvo rėmia- 
kurjai priklausė komunistų do- mas net ir iš pačios JAV val- 
minuojamas Lietuvai Remti džios įstaigų. 1945 metų pa-
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lai Chochlovą, kad pasakytų 
savo žodį apie įvykius Lenki- 
joje ir Vengrijoje. ' 

Chochlovas buvo Sovietu 
MVD karininkas, kuris buvo 
siųstas į Frankfurtą, Vokieti
joje, nužudyti vieno iš rusų 
emigrantų veikėjų. Tačiau sa
vo žmonos prašomas, Chocli- 
lovas atsisakė nuo žudymo ir 
liko vakaruose, o jo žmona 
Maskvoje buvo suimta ir din
go be žinios.

Tarp eilės pareiškimų Cho
chlovas duoda atsakymą ir, 
ką jis galvoja apie vadinamą 
“tautinį komunizmą“, kuris 
vakariečių propagandistų da-

Komitetas (Committee to Aid 
Lithuania). Taipgi tame bend
rajame fonde (National War 
Fund) dalyvavo Graikų Karo 
šalpa (Greek War Relief), ku
rios inspiratorius ir vienas iš 
diktatorių buvo tuomet arki
vyskupas Athenagoras. dabar
tinis Graikų Katalikų Orto- 
doxų Bažnyčios patriarkas. 
Man teko būti šios organizaci
jos vyriausiu legaliu patarėju 
— bet matote ir ji sykiu vei
kė ir bendradarbiavo su ko
munistuojančiomis organiza
cijomis. nes karo metas tokias 
sąlygas sutvėrė.

4. Dabar kiek plačiau ten
ka pasisakyti dėl to “skanda
lingo” kongreso. Įvykusio 1943 
metais, nes “Darbininkas” ši 
Įvyki laiko ypatingai reikšmin
gu savo puolime prieš mane:

(a) Demokratinės Amerikos 
Lietuvių Kongresas buvo anks
čiau minėtojo Amerikos Lie
tuvių Kongreso 'atžala ir lyg 
jos tąsa. Ir šio kongreso tiks
las buvo sujungti visus Ame
rikos lietuvius aktyviam prie
šinimuisi prieš fašizmą Iš
tęsti kova su fašistiniu ele
mentu lietuviškoj plotmėje. 
Tik šitam, būtent, tikslui pri
tardamas, ir dalyvavau šiame 
kongrese. Netgi ta pati bro
šiūra. kuria remiasi “Darbi
ninkas”, mane kaltindamas, i- 
sakmiai pažymi, kad susirinki
me -dalyvavo 
nistai, bet ir 
publikonai ir 
nės. Ir mano 
paminėta kaip ne komunisto.

. (b) Šis kongresas priėmė re
zoliucijas. kurios, akivaizdoje 
šių dienų faktų, buvo daugiau 
prosovietinės negu antifašisti
nės. nes jos žiurėjo Į sovietinę 
Lietuvos okupaciją ne tik kaip 
i fašistinio režimo- Lietuvoje 
su visomis jo institucijomis- 
likvidavimą, bet ir kaip Į ra
dikalų posūki demokratijos 
kryptimi. Kad tokio posūkio 
iš tikrųjų niekada nebuvo, ir 
kad todėl šitokios rezoliucijos 
tarnavo ne lietuvių tautos lai
svės reikalui, bet bolševikų 
imperializmui ir despotizmui 
pridengti, man ėmė neužilgo 
aiškėti. Tos rezoliucijos, tiesa, 
buvo paskelbtos su mano, kai
po to suvažiavimo pirmininko, 
parašu, bet iš tikrųjų aš pats 
nieko bendro neturėjau su jų 
i\ lagavimu, ir nebuvau jų 
au orius. Jei tuo metu aš bū- 
č p/; geriau supratęs tų rezo- 
1 cijų visas implikacijas, aš, 
be abejo, bučiau tuojau pat ir 
griežtai nuo jų atsiribojęs. 
Nors, deja, ir pavėluotai, bet 
vis dėlto netrukus inan nebe
liko jokių abejonių, kad .šis 
antifašistinis kongresas 
vis labiau 
nuojamas.
priemonių komunistų 
kongrese pašalinti ir nenorė
damas susidariusios padėties 
ilgiau toleruoti, pasiūliau, kad 
kongresas ir io visi pakomi
tečiai būtų likviduoti. Šis pa-

baigoje, po panašaus susirin
kimo, ir 1946 metų pradžioje 
šis kongresas su visomis savo 
komisijoms buvo pagaliau lik
viduotas per mano teisių Įstai
gą. Niekas negalėtų nuginčyti, 
kad teisiniu požiūriu mano 
vaidmuo, likviduojant ši kon
gresą, ir ypatingai jo centrini 
komitetą, buvo reikšmingas.

(c) Tenka pridurti, kad 
1943 metų kongresas ir jo 
rezoliucijos buvo sukurtos 
prieš maždaug 13 metų. Tąsyk 
JAV žiūrėjo į Sovietų Sąjungą 
kaip Į savo “šaunų sąjunginin
ką”, o ne priešą. Tuo metu aš 
buvau 25 metų amžiaus, ne
seniai baigęs teisės mokslus ir 
pasirengęs “užkariauti pasau
li” su visu savo jaunystės en
tuziazmu. •-

Tiesa, tolimesnių Įvykių 
šviesoje mano bendradarbiavi
mas su žmonėmis, kurių Sieki
mai, pasirodė, nesiribojo anti
fašizmu. yra pagristai laiko
mas klaidingu. Bet. atsiminki
me. aš nebuvau vienintelis, 
pasirinkdamas klastingą są- 

bei jungininką kovai su fašizmu.
JAV vadų laikysena — nuo 
Rooseveltų šeimos ligi eilinio 
politiko — ir JAV spauda bei 
viešoji opinija tąsyk kūrė “pa
triotines” legendas bolševikų 
garbei. Todėl šiandien mano 
sąžinė yra gryna — gryna, 
nes. elgdamasis anuomet taip, 
kaip elgiausi, tikėjau, kad ma
no elgesys yra teisingas. Bet 
dabar aš žinau ir šiandien vie
šai pakartoju, kad savo praei
ties veikloje esu padaręs klai
dų. kurias apgailestauju. Tos 
klaidos 
minėto 
mo su 
mentu, 
nį nusistatymą išnaudojo sa
viems tikslams. Man 
kad tos mano 
tinkamai atitaisytos nuo 1946 
metų, kuomet buvau paskir
tas profesoriauti New Yorko 
Miesto Kolegijoj: (dėstyti JAV. 
konstituciją, jos demokrati
nius principus,- ir taipgi aiš
kinti antidemokratines klai
das. kurias skleidžia komuniz-
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bar taip peršamas kaip ge- 
. nausias receptas, ijųo Mask- 

vos- >
Ar įvykiai Lenkijoj* ir Ven

grijoje buvo kilę prieš sveti
mą okupaciją, ar jie kilo prieš 
komunizmą?

Vakarų stebėtojai ir “ek
spertai“ klysta — sako Cho
chlovas, ramindami, kad tai, 
kas vyksta Lenkijoje ar Veng
rijoje, yra nukreipta tik prieš 
svetimą jėgą. Tai yra dalis tos 
eigos, kuri vyksta visose tau
tose anapus uždangos — ko
vos prieš komunizmą. Jie rei
kalauja pašalinti raudonąją 
armiją ne dėl to, kad jie ne
kęstų rusų, bet kad raudonoji 
armija yra atnešusi komuniz
mą ir komunizmas lig šiol ta 
armija laikosi.

Nagy, Gomulka yra komu
nistai, tikri komunistai. Bet 
tautose jie buvo priimti ko
munizmo opozicijos simboliai. 
Nagy, būdamas min. pirmi- 
ninku, pagarsėjo žmonėse žy
giais, kurie galima laikyti ko
munizmo reiškinių naikinimu
— jis reikalavo “liberalizaci- 
jos” iki kolchozų panaikinimo. 
Tas jo žygis ir pelnė jam vi
suomenės pasitikėjimą.

Lenkijos Gomulkos triukas 
kalbėti apie “tautir.į komuniz
mą“ yra priemonė nukreipti 
masių akim nuo jų kovos 
prieš komunizmą; priemonė 
sudaryti Įspūdžiui, kad atlei
dus ryšius su Maskva bus ir 
santvarka visai kita, komuniz
mas bus kitoks — “tautinis”.

Ar “tautinis komunizmas'- 
yra galimas?

Chochlovas, griežtai atsako
— ne. Tai. sako, tiek pat i- 
manoma kaip Sacharoje snie
gas. Komunizmo esmė yra in
ternacionalizmas.

Kalbėdami apie “tautini ko
munizmą”, Lenkijos komunis

mo ir fašizmo teorija ir prak
tika. Per beveik 10 metų mo
kiau demokratinės teorijos ir 
filosofijos. Per mano klases 
perėjo šimtai studentų per tą 
laikotarpi, ir jei reikėtų, būtų 
lengva gauti afidavitus ir pa
tikrinimus apie mano lekcijas 
prieš komunizmą ir fašizmą. 
Kokio kito viešo pareiškimo 
mano teisėjai šioje Taryboj 
turėjo teisės iš manęs reika
lauti? Gaila, kad jie nebuvo 
mano studentai. Gal šiandien 
suprastų šios šalies demokra
tijos reikšmę.

Dabar, savo klaidas viešai 
išpažinus. tebūnie man leista 
pažvelgti į akis ir mano teisė
jams šioje Taryboje ir už jos 
ribų. Mano santykiai su lietui 
viais komunistais ir su tuo su
sijusios mano nuodėmės yra 
tačiau tik dalis mano praei
ties. Mano veikla praeityje 
nesiribojo vien santykiais su 
prokomunistiniu elementu. 
Pagrindiniu mano viešosios 

(Nukelta į 4 psl J

“Darbininko" š. m. birželio
19 d. Nr. 44 tilpo dr. j. Gri-_ 
niaus, pasirašiusio LDF Cent-

Valdybos vicepirmininku grupių bei kitoje Lietuvą ar
patikslinimas, kad L. Darbo 
Federacijos dalyvavimas Cle- 
velande ir New Yorke lietu
vių demokratinių grupiu pa
reiškimuose yra įvykęs be 
LDF C. Valdybos žinios ir su
tikimo.

Kaipo vieni iš seniausių ir 
nuolatinių LDF narių, jos at
stovų Lietuvos seimuose ir da
bartiniai LDF Centro komite
to pirmininkas ir vicepirmi
ninkas. norime patikslinti, kad 
dr. J. Grinius 1940 m Vilniu
je išrinktas Į L. Krikščionių 
Darbininkų S-gos Centro Val
dybą. bet niekuomet jis nėra 
buvęs LDF Valdyboje nei or
ganizacijos nariu.

lietuvybę liečiančioje veikloje, 
vadovaudamasi savo Centro 
komiteto nurodymais.

Turime pareikšti, kad LDF 
Ceptro komitetas nėra dr. J. 
Grinaus prašęs ar Įgaliojęs da
ryti betkokį jo vardu pareiški
mą. nei š. m. birželio 19 d. 
“Darbininke", nei praėjusių 
metų pabaigoje "Dirvoje", ir 
klaidinti bei erzinti lietuvišką
ją visuomenę.

P. Jočys 0
LDF Centro Komiteto 
Pirmininką^

tai nori laimėti ir Vakarų pa
lankumą. Jie tiki, kad Vaka
rų spaudai bus priimtinesnis 
‘M-antmis komunizmas’, 
jis ' rodysis skirtingas 
maskvihio. Gomulka 
net komunizmo žodžio,
damas apie valstybės atę.tį. 
Jis vartojo tik “socializmo“ 
terminą. Jis žino, kad dauge
lis kraštų į socializmą nežiūri 
taip piktai kaip Į komunizmą. '

Kodėl kyla nepasitenkini
mas?

Nes tautos negali ilgiau pa
kelti komunistinės sistemos.

• Dėl jos nežmoniškumo, prie
šingumo žmogaus prigimčiai. 
Komunizmo sistema priešinga 
žmogaus prigimčiai, paneigda
ma natūralius palinkimus kaip 
padorumas ir meilė. Ji yra 
ateistinė. Ji atmetė ne tik pa
ti Dievą. Ji atmetė ir Dešimt 
Įsakymų. Tokia priešinga 
žmogaus prigimčiai sistema 
gali laikytis ilgiau tik teroru. 
Negalima žmonių amžinai 
nuodyti, tvirtinant, kad tai 
sveika. Kas dabar vyksta, yra 
žmogaus prigimties reakcija 
prieš tokią tai prigimčiai prie
šingą sistemą. Masės toliau ne
galės pasitenkinti pusiau lais
ve. Jos nori ne tik atsiskyri
mo nuo Rusijos; jos nori žo
džio laisvės, profesijos pasi
rinkimo laisvės, nori asmens 
laisvių. O jas komunistinė si
stema paneigia.

Kas bus su Chruščiovu?
Chochlovas prileidžia minti, 

kad Chruščiovas 
sunkumų ir gali 
tas kitu. Mano, 
šia pagrindo jo
turi Mikojanas. dabartinis mi- 
nisterio pirmininko pavaduo
tojas.

Kokia turėtu būti vakarų 
programa?,

Chochlovas; apie ją nekalba, 
tik vieną minti stipriai pabrė
žia — 
ti, kad 
dangos 
nistinę 
ką daro Vakarai, 
nėra patenkintas: čia perdaug 
kalbama, kritikuojama ir per 
mažai veikiama. Jis pasisakė 
išvykstąs iš Amerikos atgal Į 
Europa. Ten nori dirbti drau
ge su rusais emigrantais prieš 
komunizmą. “Aš nenoriu ko
munizmą tik kritikuoti. Aš no
riu prieš ji kovoti”.

Vakarai turėtų supras- 
visį Įvykiai anapus už- 
siekia pašalinti komu- 
sistemą. Tačiau tuo.

Chochlovas

(Atkelta iš 1 psl.)
Likau sėdėti, kai min. pirmi
ninkas pakilo kalbėti. Klau
siausi Edeno. Gaila, vatą au
sim užmiršau namie. Mano 
žmona išbalo. Aš taip pat. 
Tvirtai laikiausi, kad protes
tuodamas nepatikčiau iškilmių. 
Tik pareigos pajautimas mane 
sulaikė. Priekaištai 
Sąjungai. Ir svečių 
žvilgsniai i mus. Po 
išvykau. Už gerą priėmimą ir 
nedėkojau. Minia gatvėje tylė
jo, kai sėdom Į automobili. Po
licija žiūrėjo, kad niekas ne
kliudytų. šešios tabletės mie
gui. Nemigau, rytoj turiu pro
testuoti.

Penktadienis, lapkričio 9. 
Anglų vyriausybė nusprendė, 
kad Maskva nori užimti Sueso 
kanalą ir ginkluoja vidurinius 
rytus. Juokai. Pasaulis žino, 
kad rusai tik už laisvę kovoja. 
Protestą užsienių reikalų mi
nisterijai įteikiau. Reikalavau, 
kad anglai tuojau pasitrauktų 
iš Egipto. Protestavau prieš 
kišimąsi Į Vengrijos ir Sovietų 
Sąjungos reikalus. Mes tik at
skubėjome i pagalbą taikai iš
gelbėti. Sekretorius išvyko i 
vaistinę stipresnių miego mil
telių. Skambina iš Maskvos. 
Reikia naują protesto notą ra
šyti ...
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Tautos žūsta, kol delegatai kalba
Prieš išdidžiai plevėsuojan

čias Jungtinėse Tautose daly
vaujančių valstybių vėliavas, 
kitoje gatvės pusėje šiemet 
pirmu kartu kukliai iškilo de
vynių Europos pavergtų tautų 
vėliavos. Suspaustos tarp dvie
jų namų sienų tos pavergtųjų 
vėliavos yra ženklas prievar
tos, kurią uždėjo devyniom 
Europos tautom viena iš tų 
valstybių, kurios yra užsida
riusios Jungtinių Tautų stikli
niame geležiniame rūme. Jos 
ten vadinasi laisvos tautos. 
Bet tik vadinasi taip, nes savo 
stikliniuose narvuose jos tegali 
tik kalbėti Į valias, o pajudėti 
ir veikti neturi galios.

Šen. Knovvlandas, kuris yra 
Amerikos delegacijos narys ta
me kalbančiųjų narve, lapkri
čio 29 atėjo kalbėti Į Jungt. 
Pavergtųjų Tautų namą, ku
ris yra labiau panašus į po
grindžio salę.

Čia Knowlandas atvirai me
tė kaltinimą vienam iš tų J. 
Tautų nariui —Sovietų Sąjun
gai:

Sovietų Sąjunga sulaužė vi
sas svarbesnes sutartis, kurias 
ji buvo sudariusi su nekomu
nistinėm valstybėm per pasku
tini šimtmečio ketvirti — su 
Latvija, Lietuva, Estija, Alba
nija, Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgari
ja, Kinijos respublika, sulaužė 
Jungt. Tautų chartą, dabartini 
susitarimą su Vengrijos Nagy 
vyriausybe dėl sovietų kariuo
menės pasitraukimo iš Veng
rijos.

Senatorius atvirai kaltino 
Jungtines Tautas:

Tautos gali žūti — kalbėjo 
Knowlandas — per trumpesni 
laiką nei delegatai baigs savo 
kalbas. Lapkričio 4 sovietų 
tankai ėmė triuškinti Vengri
jos sukilimą, ir Saugumo Ta
ryba negalėjo savo rezoliuci
jos priimti, nes Sovietai galė
jo rezoliuciją vetuoti. Praėjo 
3 savaitės, kaip savietinis bu
delis Budapešte žudo laisvą, ir 
jokios veiksmingos pagalbos
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Jungt. Tautos nesiėmė savo 
rezoliucijai įvykinti.

Palygino JT reakciją dėl 
Egipto ir Vengrijos:

JT ėmė veikti viduriniuose 
rytuose prieš Angliją, Prancū
ziją, Izraeli, kurie yra civili
zuoti kraštai ir atsižvelgia Į 
visuomenės opiniją. Senato
rius užklausia, ar Jungt. Tau
tos gali veikti tik prieš laisvų 
valstybių vyriausybes, ne prieš 
Sovietų Sąjungą? Ar Jungt. 
Tautos yra tik neveiksminga 
debatuojanti institucija, kai 
kyla klausimas dėl komunisti
nių totalistinių valstybių veik
smų, kuriais laužoma charta? 
Ar tokį dvigubą matą gali iš
gyventi pačios Jungt. Tautos? 
Ar pasaulis priėjo tokį tašką, 
kad vardan "taikos bet kuria 
kaina“ negali būti imtasi prieš 
Sovietų Sąjungą jokių priemo
nių?

O daryti prieš Sovietus 
galima ir neikia:

Tie, kurie sako, kad Vengri
jai gelbėti nieko negalima pa
daryti, skelbia appeasmentą ir 
defetizmą. Senatorius siūlo:

JT pasmerkia Sovietų Są
jungos veiksmus Vengrijoje ir 
pašalina Sovietus iš JT, ligi ji 
pašalins savo kariuomenę iš 
Vengrijos ir vykdys JT reuo* 
liucijas;

Pritaiko ūkines sankcijas 
Sovietų Sąjungai ir satelitam, 
kurie remia Vengrijos laisvės 
paneigimą.

Atšaukia pripažinimą So
vietų Sąjungos ir jos iškamšos 
Vengrijos vyriausybėm, kol jos 
nepaisys JT rezoliucijos.

Kreipiasi i prekybos bendro
ves, kad susilaikytų nuo im
porto ir eksporto Sovietų Są
jungai, kol ji laužys JT man
datą.

Sudaro JT ginkluotą pajėgą, 
kad tokiu būdu, kai tik kuris 
kitas satelitas šauksis pagal
bos, JT galėtų ją pasiųsti per 
24 valandas, užuot per 24 die
nas kalbėjusi, kaip tai nutiko 

dėl Vengrijos.

Spragos Jungtinėse Tautos
Greta suvaržymų, kylančių 

JT veiklai iš perdaug kruopš
taus atsižvelgimo į suverenite
to sąvoką, ir patsai JT statu
tas turi trūkumų, neleidžian
čių tai veiklai pasireikšti. Pa
kanka čia priminti kad ir vi
siems žinomą statuto spragą, 
liečiančią didžiųjų valstybių 
veto teisę. Nors JT statutas 
laiko visas valstybes — dide
les ir mažas — lygiomis, bet 
tos lygybės nesilaiko. Penkta
me skyriuje kur kalbama apie 
JT Saugumo Tarybos sudary
mą, str. 23 skirsto tos Tary
bos narius į nuolatinius ir 
renkamus. Nuolatiniais na
riais visam laikui numato 
penkias didžiąsias valstybes: 
Angliją,^ Jungtines Valstybes, 
Kiniją, Prancūziją ir Sovietų 
Sąjungą. Be jų sutikimo nei 
vienas politinis klausimas Sau
gumo Taryboje negali būti iš
spręstas. Pasinaudodama ta 
savo privilegija, Sovietų Są
junga ligi šiol yra užblokavusi 
jau virš 70 Saugumo Tarybos 
nutarimų, nors tie nutarimai 
buvo padaryti kone visos Ta
rybos prieš Sovietų Sąjungos 
balsą. Tokiais atvejais, tiesa, 
yra galimumas perkelti reika
lą į JT visumos susirinkimą, 
bet tai visuomet yra susijęs 
su nemaža sugaištimi.

Turi statutas ir daugiau trū
kumų, kuriuos trumpai neįma
noma paliesti. Visi jie priside
da prie JT veiklos suvaržymų 
ar trukdymų.

Šiaip jau bene daugiausiai 
varžo JT veikimą taikos palai
kymo reikaluose ta aplinkybė, 
kad

ji neturi realios pajėgos pri
versti savo narius paklusti 
tarptautiniam Įstatymui.

Šiuo požiūriu ją galima pa
lyginti su valstybe be polici
jos. Kaip tokioje va’stybėje 
padorūs piliečiai būtų privers
ti savo pajėgomis susidoroti 
su nusikaltėliais, taip ir JT, 
kilus reikalui sudrausti ne
klaužadą valstybę, gali tik ape
liuoti į drausmingus savo na
rius, kad jie parūpintų prie
vartos priemones. Tuo klausi
mu JT statutas turi visą eilę 
nuostatų. Tai vadinamas sank
cijų klausimas. Pagal statutą 
visi JT nariai privalo teikti 
visokiariopą pageibą JT nu
statytoms sankcijoms įvykdyti 
ir susilaikyti nuo bet kurios 
paramos valstybei, prieš ku
rią tos sankcijos yra vykdo
mos. Teoretiškai imant, tokie 
nuostatai gali atrodyti pakan
kami, tačiau praktikoje taip 
nėra. Kai nusikaltėlis yra di-

RAŠO PR. DAILIDĖ

J. Tautos ir gyve
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džioji valstybė, kuri turi prie
monių JT uždėtoms sankci
joms pasipriešinti, JT papras
tai nepajėgia tokių sankcijų ir 
nubalsuoti. Kiekvienas JT na
rys čia turi galvoje nelemtas 
tokio balsavimo pasekmes. O 
kai vis dėlto nubalsuojama im
tis sankcijų, tai ne visi bal
suotojai prisideda prie sankci
jų, kaip to reikalauja statutas, 
čia užtenka prisiminti, kaip 
buvo kariauta Korėjoje. Nors 
karas ėjo JT vardu, bet visus 
jo sunkumus turėjo pakelti 
Jungtinės Valstybės. Kiti JT 
nariai arba visai niekuo nepri
sidėjo, arba dalyvavo kare tik 
“simboliškai”, prisiųsdami po 
nedidelį karių dalinį. O bolše
vikinis blokas, su Sovietų Są
junga priešakyje, rėmė įsibro
vėlius ginklais ir “savano
riais”, aiškiai peržengdamas 
JT statutą.

Ir šiuo metu JT yra pada
riusios nutarimą prieš Angli
ją, Prancūziją ir vėl Sovietų 
Sąjungą, nors dar ir ne sank
cijų klausimu. Tačiau tų nuta
rimų vykdymas beveik neju
da iš vietos. Jeigu Anglija ir 
Prancūzija dar gali pasiduoti 
moraliniam JT spaudimui ir 
atitraukti savo kariuomenę iš 

ŽYDAI, kurio dabar tremiami iš Egipto, Pažadėtąja žemę pasie
kia lėktuvais per kelias valandas. Mozės laikais jie turėjo per 
dykumas kapstytis 40 metų.

Suezo kanalo srities, tai to 
negalima laukti iš Sovietų Są
jungos, kuri jau atsisakė net 
įsileisti JT stebėtojus į jos už
grobtą Vengriją.

Sujudimas pasaulyje dėl 
Sovietų Sąjungos žiaurumų 
Vengrijoje yra toks didelis, 
kad JT vargiai galės Sovietų 
Sąjungos atsisakymu pasiten
kinti. Bet ką galima padaryti 
su kraštu, kurs laiko po gink
lu daugiau karių, negu visas 
laisvasis pasaulis? Statuto 6 
str., tiesa, numato, kad toks 
“Jungtinių Tautų narys, kuris 
nuolat laužo šio statuto nuos
tatus, gali būti išmestas iš 
šios organizacijos pilnaties 
nutarimu, Saugumo Tarybai 
pasiūlius”. Bet nepamirškime, 
kad toks išmetimas daugelio 
JT narių manymu yra nepa
geidaujamas politiškai. Pasau
lis būtų tuomet jau ir forma
liai padalintas į du priešingus 
blokus, tarp kurių nebūtų jo
kio tarpininko. Tautų Sąjunga 
buvo išmetusi Sovietų Rusiją 
iš savo narių tarpo už Suomi
jos užpuolimą. Bet tas išmeti
mas bolševikų nei kiek nepa
taisė. O Sovietų Sąjunga vėl 
atsirado tarptautinėje organi
zacijoje ir dar privilegijuotu 
titulu, kaip nuolatinis Saugu
mo Tarybos narys.

Veikdama vien savo morali
niu autoritetu ir turėdama sa
vo narių tarpe tokias valsty
bes, kaip Sovietų Sąjunga, ku

ri skaitosi tik su siunčiamų 
prieš ją divizijų skaičium, 
Jungtinių Tautų Organizacija 
nepateisina tų vilčių, kurias 
civilizuotas pasaulis buvo su
dėjęs į ją 1945 m. Bet nežiū
rint visų tos organizacijos 
trūkumų, ji vis vien yra laiko
ma tikriausia priemone palai
kyti taikai gana chaotiškame 
šiandieniniame tautų ir valsty
bių bendravime. Nieko geres
nio tam reikalui dar nepavyko 
žmogui išgalvoti. Dėlto vis 
daugiau tenka girdėti balsų 
už Jungtinių Tautų Organiza
cijos patobulinimą, pašalinant 
bent svarbiausius jos trūku
mus. JT reformos reikalas jau 
buvo ne kartą keliamas ir ne 
tik spaudoje. Tuo reikalu su
sirūpinta ir neperseniai Įvy
kusioje dešimtoje metinėje 
JT sesijoje. Tačiau JT statuto 
pakeitimas, kaip ir jo vykdy
mas, susiduria su visa eile ju
ridinių ir politinių kliūčių, 
kurios dar negreit bus nuga
lėtos, jei iš viso pavyks su jo
mis susidoroti.

PASTANGOS UŽPILDYTI 
JT STATUTO SPRAGAS

Pirmas stambus pagerini
mas JT veikloje įvyko, kai bu
vo surastas kelias apeiti di
džiųjų valstybių, veto Saugu
mo Taryboje. Nors pagal sta
tutą JT pilnatis rūpinasi bend
ro pobūdžio reikalais, tačiau, 
blokuojant Sovietų Sąjungai 
svarbių politinių klausimų 
sprendimus Saugumo Tarybo
je, pradėta tuos klausimus 
svarstyti JT pilnaties posė
džiuose, kuriuose nuolatiniai 
Saugumo Tarnybos nariai, tai
gi ir Sovietų Sąjunga, veto 
teisės neturi. Maskva ilgai 
protestavo prieš tokį “čarterio 
nuostatų apėjimą”, ir net boi
kotavo tuo keliu padarytus 
JT nutarimus, bet pagaliau 
aprimo. Dėlto šiemet lapkri
čio mėnesio pradžioje JT ga
lėjo nepaprastoje savo pilna
ties sesijoje apsvarstyti sovie
tų intervenciją Vengrijoje ir 
pasmerkti raudonųjų žiauru

mus, malšinant tos šalies su
kilėlius. Tačiau, kad tas klau
simas pradžioje turėjo būti iš
keltas Saugumo Taryboje, So
vietų Sąjunga ne tik priešino
si jo įrašymui į Tarybos darbų 
tvarką, bet ir uždėjo savo ve
to Tarybos siūlomai rezoliu
cijai, kai ta rezoliucija buvo 
balsuojama. Taigi šiuo metu 
Sovietų Sąjungos veto teisė 
Saugumo Taryboje jau neuž
blokuoja nepatinkančių bolše
vikam klausimų svarstymo JT, 
o tik užvilkina tą svarstymą, 
nes JT pilnatis retai posė
džiauja, o sušaukimas neeili
nės sesijos visuomet yra susi
jęs su nemažais sunkumais. 
Tačiau, siekiant išlaikyti pa
brėžtą statute JT narių lygy
bės principą, veto teisė vis 
tiek turėtų būti iš statuto pa
šalinta. Tam reikalui jau susi
rastų JT reikiamas balsų skai
čius.

Blogiau yra su JT nutarimų 
vykdymu. Čia ligi šiol remia
masi beveik išimtinai morali
niu JT autoritetu. Mažos vals
tybės tam autoritetui pasiduo
da. Bet didelės — vykdo JT 
nutarimus tik tais atvejais, 
kai tie nutarimai nėra priešin
gi jų politikai. Tuo tarpu pa 
šaulio taikai ir tvarkai yra 
būtina, kad visos valstybės 
paklustų tarptautiniam įstaty
mui. Kas to įstatymo neklau
so. turėtų būti priverstas 
klausyti. Bet kad JT galėtų 
priversti, jos turi turėti ne tik 
tarptautinį teismą, bot ir tarp
tautinę policiją. (B.d.)

Suėmė paskutinį vyskupą
Bulgarijoje komunistinė vy- 

riausvbė suėmė paskutinį dar 
buvusį laisvą katalikų vyskupą 
Kirilą Kurtevą. Dar 1952 me
tais jis buvo išvytas iš savo 
namų ir gyveno Sofijoje prie 
katedros privačiame kambary
je. Suimtas vyskupas vadova
vo rytų apeigų katalikam Bul
garijoje. Jis buvo kartu ir Šv. 
Sosto atstovas.

ANTANAS BERNOTAS
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Aną kartą virėja Teklė net

gi pasiskundė poniai, kad Ja- 
nekas prie jos lendąs.

— Tai ką tu, Tekle, kau- 
niec, ar į minyškas misliji ei
ti? — pasijuokė iš jos Jane- 
kas.

Dabar ir motina pradėjo pa
stebėti, kad Janekas perdaug 
ir nuolat lenda prie kambari
nės Stasės. Stasė, kai nueina 
Janeko kambarį tvarkyti, per
daug ilgai ten užgaišta.

Stasės tėvai gyvena mažu
čiame čypiškės vienkiemyje, 
esančiame dvaro ganyklų pa
kraštyje. Tėvas eina kasdien į 
dvarą dirbti. Kaip ir kumetis.

Virėjai Teklei šį rytą visiš
kai nesiseka įkurti ugnį. Nėra 
gerų malkų. Kūrenama žalio
mis eglių šakomis. Kol sudega 
prakurai, cglėšakiai šiaip taip 
dega, pykši ir rūksta. Tačiau, 
vos tik prakurai pasibaigia, 
ugnis vėl užgęsta.

Dvare nėra jokios tvarkos. 
Anksčiau visada ant skiedryno 
stovėdavo keli dideli sausų 
malkų kūgiai. Žiemą vyrai pri
kirsdavo ir priveždavo žalių 
medžių, sukapodavo, sudėda
vo į kūgelius ir malkos per 
vasarą išdžiūdavo.

Dabar, kai reikalus tvarko 
Janekas, malkos seniai išsibai
gė. Prakurams jie jau sunau
dojo seną ledainę, stovėjusią 
kieme, ir sode buvusią darži
nėlę. Viską sudegino lenta po 
lentos.

Dabar vyrai prikirto miške 
žalių eglių ir jas kieme suver
tė. Prakapoja tik eglėšakių. 
Kad būtų nors žalios beržų 
šakos, tos dar kiek degtų ... .

Teklė keikiasi ir pyksta, o 
pusryčiai turi būti laiku išvir
ti. Nuo pūtimo ir dūmų jos 
akys raudonos ir ašaroja. O 
jau išaušę.

Į virtuvę įeina ponia ir pa

siteirauja, kur galėtų būti 
Stasė. Šįryt jos ji visai nema
čiusi. Kambaryje jos nėra.

Teklė pikta, kad ugnis ne
dega, išraudusi ir įkaitusi, po
niai niūriai atšauna:

— Ponia pas Janeka pasi
žiūrėk, ten rasi...
Ponia pabeldė į Janeko kam

bario duris, atsisėdo salione ir 
laukia. Tik po geros valandos 
išėjo Janekas, o su juo kartu 
ir Stasė ...

To poniai buvo perdaug: 
Janekas užsiima su tarnaitė 
mis!..

Ji liepė pas save pašaukti 
Stasę ir jos tėvą, kapojusį kie
me malkas.

Ir piktai jiems visą reikalą 
išklojo: ji negali pakęsti ir 
niekada nepakęs, kad dvaro 
tarnaitės viliotų ponaitį. Po
naitis Janekas ne joms, ir jos 
apie jį tegul galvų nelaužo...

Stasei buvo išmokėtas pri
klausantis atlyginimas, ir ji tą 
pačią dieną iš dvaro išsikraus
tė į savo tėvo menką trobelę.

Tačiau dabar Janekas pra
dėjo vaikščioti į Čypiškę. Iš 
ten jis negrįždavo dienomis ir 
naktimis.

Kai motina jį pradėjo barti, 
jis pasisakė nesąs mažas vai
kas ir žinąs, ką darąs, čiapat 
jis pasigyrė Stasę mylįs ir ją 

vesiąs . ..
Netgi be motinos sutikimo 

ir palaiminimo, jeigu jai tai 
patinka! ..

Pasikartojo panelės Zofijos 
istorija.

Motinai nieko kito nebeliko, 
kaip sutikti su likimu. Ji Ja- 
neką su žmona apgyvendino 
mokyklos namo patalpose ir 
davė jam vežimėlį ir arklį. Te
gul jis užsideda krautuvėlę ir 
iš to pragyvena.

Janekas iš dvaro ėmė viską: 
miltus, mėsą, pieną ir kas tik 
reikalinga. Veltui. Motina da
vė, ką darys nedavusi?

Likusią neparduotą savo 
žemę jis pats nedirba — iš
nuomavo.

Ir taip jis pasidarė krautu
vininkas. Krautuvėlėje galima 
gauti druskos, žibalo, silkių, 
degtukų ir mokyklai sąsiuvi
nių.

šeštadieniais į krautuvėlę 
susirenka aplinkinių kaimų 
vyrai: jie lošia kortomis ir 
girtuokliauja. Janekas slaptai 
laiko degtinę ir ją pardavinė
ja. Tik pinigų turėkite.

Panelė Vanda baigė gimna
ziją ir įstojo į Kauno universi
teto medicinos fakultetą. Ji 
bus gydytoja. Motina džiau
giasi, kad jos nors vienas vai

kas bus kas nors. Kas nors 
svarbesnis, negu ūkininkas.

Panelė Vanda į dvarą par
važiuoja tik vasaros atostogų 
metu. Motina jos labai pasiil
gusi ir visaip ją lepina. Liepia 
ilgai nesikelti, gerai išsimiego
ti ir gerai valgyti. Kad būtų 
stipri.

Stipri... O ne, panelei 
Vandai nė stiprumo, nė gero 
apetito niekada netrūksta. Mo
tina ir pati stebisi, iš kur ta 
jos duktė tokia atsirado: stam
bi, raudona, didele krūtine ir 
storomis blauzdomis. Tikra 
kaimo mergina. Nejaugi yra 
nusižiūrėjusi į kokią kaimietę, 
kada su ja vaikščiojo?

Ji kalba trankiu, storu bal
su, visada linksma ir paten
kinta.

Namie ji niekada nesėdi: 
vos tik spėjo parvažiuoti, jau 
nulėkė pas mergas į daržą ir 
ten su jomis ravėja, kartu va
ga varydama. Ji nuo mergų 
neatsilieka. Kai merginos dai
nuoja. ji dainuoja kartu. Su 
darbininkais ji kalbasi tik lie
tuviškai.

Kai griebiamas šienas, ji 
pievoje su grėbliu rankoje. 
Sukerta šieno kirtimus ir nu
neša į kupetą. Kai pjaunami 
rugiai — ji eina paskui pjovė
ją ir renka. Ji visus ūkio dar

bus moka; o ko nemoka, tuo
jau mokosi.

Jau pora metų, kai dvaro 
ūkvedžiu yra Kazys. Labai pa
tikimas, nuoširdus ir geras 
darbininkas. Tokį labai retai 
kur rasi. Jis vadovauja visiem 
ūkio darbam, tvarko vyrus, 
pats visur važinėja ir kartu 
dirba. Jis daugelį kartų ir po
nią pamoko, kaip ir ką daryti.

Ponia Kazį pažįsta nuo ma
žų dienų. Jis — jų senojo ei
gulio sūnus. Kai tik Kazys ati
tarnavo kariuomenėje ir grįžo 
namo, ji jį ir pasisamdė. Na
mie Kazys neturi ką veikti, nes 
jų žemės mažai ir jis eina tar
nauti.

Kazys turi puikų balsą, mo
ka daugybę dainų ir kitus 
dvaro vyrus išmankštino, lyg 
kokius kareivius.

šeštadienių ir sekmadienių 
vakarais Kazys su kitais vy
rais nueina pas savo motiną, 
gyvenančią miškų eigulio tro
boje.

Grįžta vėlai, jau temstant ar 
sutemus. Ir visada žinosi, kad 
Kazys su vyrais jau išėjo na
mo. Vos tik išėję iš namu, jie 
užtraukia dainą. Karišką. Ko
kią nors trankią ir gerai skam
bančią. Jau iš tolo atskirsi va
dovaujantį Kazio tenorą.

Dainininkai jaučiasi lyg Kė

dainių artilerijos kareivinių 
rajone. Daina vakaro tyloje 
skamba miškuose, ir jos aidas 
nuvilnyja toli toli. Jei įsiklau
sysi, galėsi girdėti, kaip dai
nos aidas kelis kartus atsikar
toja kituose miškuose:

šėriau žirgelį
Per savaitėlę.
Kai atėjo subatėlė —
Savo bėrą žirgelį 

pasibalnojau...
Gretimo kaimo vyrai, išgir

dę Kazio būrį dainuojant, ne
nusileidžia. Jie žino, kad savo 
balsais Kaziui neprilygs, ta
čiau ir jų daina plaukia vir
šum žaliuojančių laukų lyg 
vėjo banga:

Po kleveliu, po žaliuoju
Guli jaunas bernelis ...

Anapus pelkių esančiame 
kaime susirinko ištisas chore
lis: iš ten vos girdimai atvilny- 
ja vyrų ir merginų balsų su
tartinė:

Sunku žengti per pasaulį 
Be lazdelės paramos.
Sunku sunku man gyventi 
Be mergelės mylimos ...

Kaikada Kazys po vakarie
nės su savo vyrais susėda ant 
virtuvės laiptų ir dainuoja. 
Prie jų ateina Vanda ir kitos 
merginos, ir jie tada visi dai
nuoja. Iš tolo klausantis atro- 

(Nukclta į 4 psl.)
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KAIP PALECKIS ŠVIEČIA APIE VENGRUI
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didžiausiu rū- 
noriu tikėti,

lonializmas, iškeliama paskirų 
tautų laisvės principai ir tei
sės. Kas liečia Vidurio Euro
pos pavergtąsias tautas, griež
tai pasmerkiama Rusijos pri
mesta šiems kraštams žiauri 
vergija ir reikalaujama jiems 
teisės laisvai apsispręsti.

Organizacinėje - rezoliucijoje

čionims demokratams pakvie
tus, nutarta šaukti 1957 me
tais Italijoje. V. V.

riarhiavimui.
Pasaulinis krikščionių demo-

Pohtinėje rezoliucijoje pa
smerkiamas įvairaus pobūdžio

snHdflTtimą* nurodomi būdai 
šiam ? tarpffrirtiniam bendra-

Redakcijos pastabos bus 
sekančiame numeryje.

pagrindiniais poli- ] 
usimaisJ

grupė, siekianti primesti kitai 
grupei savo valią. Dėl to aš 
čia jaučiuosi*~esąs ne laisvės, 
bet varžtų atmosferoje. Tai

95?

1demokratųOjĘ
Vengrijos ir organizacinė paruošė pilnas

ja
atmetant

pat solidarumo ir savitarpinės Keistučio W. Michelsono pareiškimas

Krikščkmių Demo-

okiąje konferencijoje. Netofi- 
noje ateityje yrą numatyta į-

; Azijos bei Afrikos kontinen
tuose besireiškiančius sąjū-

Iš Europos kraštų konferen
cijoje dalyvavo: Vokietija, Au-

gija, Olandija, Šveicarija ir

tavos, Latvijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Vengrijos ir Ju
goslavijos. Lietuvos delegaciją 
sudaro: prof. K. Pakštas, E. 
Turauskas ir dr. VI. Viliamas. 
Iš Pietų Amerikos krikščionių 
demokratų vadai atvyko iš 
Chilės, Brazilijos, Urugvajaus, 
Peru, Venezuelos, Costa Ri- 
cos. Iš kitų kraštų buvo at-

Konferencijoje aktyviai da
lyvavo Europinio Sąjūdžio pir
mininkas Robert Schuman, 
Krikščioniškų Profesinių Są
jungų Tarptautinės Federaci
jos pirm. G. Tessier, gen. sek
retorius A. Vanistendael, Eu
ropos Moterų Sąjūdžio vice- 
pirm. Tucųuet, UNIAPAC vi
ceprezidentas B. Juosset ir ei
lė kitų. Turint galvoj, kad 
konferencija vyko Vengrijos ir 
Sueso įvykių ženkle į ją buvo 
kreipiama didelio dėmesio. Ir 
Jaunųjų Krikščionių Demo
kratų Sąjunga aktingai daly
vavo konferencijos darbuose.

Konferencija priėmė labai

f^Mhkti tos. J žmonijos ben^įuamefiių, ypač
irsu- Ideologinėje revoliucijoje šeimos, svarba ir tėvų nepalie- 

s ir pavergė- pasmerkiamas tiek kapitaliz- čiamos teisės jų vaikų auklė
jimo atžvilgiu; pripažįstama 
didelė svarba socialinio teisin
gumo tiek paskirose tautose,

POSĖDŽIU METU. H kairės j dešinę. Mrgs J. Kozi - Horvath, vengras; Simonette. prancūzas; prof. 
Bedaya. peruiatis; kun. 31. Kranje, slovėnas; prof. Montoro, brazilas;dr. VI. Viliamas, lietuvis; K- Po- 
piel (balta galva).

Bolševikinio spalio šventės dies respublikos laisvę ir ne- 
proga Justas Paleckis apie į- priklausomybę. Užsienio impe- 
vykius Vengrijoje šitaip lietu- rialistų skatinami, panaudoda- 
vius švietė:

“Kitas imperialistų ir fa
šistų pasikėsinimas buvo nu
kreiptas prieš Vengrijos liau-

DVARAS... (Atkelta iš 3 psl.)

do, kad visas dvaras pradėjo Vandai vėl reikėjo važiuoti į 
dainuoti lietuviškas dainas.

Tačiau taip jau atsitiko, 
kad panelė Vanda pradėjo 
ypatingai mėgti Kazį: jei Ka
zys važiuoja į pievas šieno — 
panelė Vanda mina jam veži
mą, jei jis akėja — Vanda sė
di netoli ant ežios, jei Kazys 
važiuoja į pieninę — Vanda 
jam padeda susidėti pieno bi
donus.

Šitokia draugystė poniai Ja
ninai pradėjo nebepatikti. Ji 
gerbia ir labai brangina Kazį 
— jis puikus darbininkas. Tai 
viskas. Bet panelė Vanda ne
turi su juo pradėti kokių nors 
romansų. Ji turi mokytis, turi
baigti universitetą, turi likti 
gydytoja. Tik tada ji galės pra
dėti galvoti apie romansus. 
Bet tik ne su tokiais, kaip 
Kazys. Jis — ne mūsų luomo 
žmogus, be to, nemokytas.

Taip ji pasakė panelei Van- 
- , dai. Panelė Vanda pasiklausė, 

nusijuokė ir pasakė, kad čia 
nieko blogo nėra. O, tarp kit- 

jį ko, Kazys jai labai patinka...
Ir tas patikimas taip toli 

nuėjo, kad Vanda be Kazio 
niekur nėjo — vis abu ir abu. 
Jau ir dvaro bobos pradėjo 
pasakoti visokias istorijas. Ir 
tos istorijos pasiekė ponios Ja
ninos ausis.

Ponia Janina vėl nusitvėrė 
Vandą: kaip tai galima ir kur 
panelė Vanda nueis? Ar pane
lė Vanda pamiršo savo kilmę 
ir garbę, kad su kaimiečiais 
trankosi visais pašaliais?

Taip, savo kilmę ji tikrai 
pamiršo, bet garbės ne. Mylė
ti lygiai garbinga kiekvieną. 
Meilė ribų nežino: jai visi luo
mai lygūs.

Dabar tarp motinos ir duk
ters prasidėjo scenos, ašaros 
ir alpimai. Tos scenos baigėsi 
tik rudeniop, kada panelei

universitetą. -
Tačiau panelė Vanda į uni

versitetą nebevažiavo: ji pasi
juto nekaip ... Kažkas ne
laukto ir nenumatyto buvo 
atsitikę...

Motina paskubomis suruošė 
vestuves. Tokios ten ir vestu- ■ 
vės: jaunieji nuvažiavo pas 
kleboną ir paėmė šliūbą. Nė 
iškilmių, nė svečių. Tokia ne
garbė, tokia negarbė ...

Trečiu kartu pasikartojo 
panelės Zofijos istorija...

Istorija, iš pamatų vėl su
purčiusi visą dvarą...

Ponia folvarke gyvenusį 
nuomininką nuo Naujų Metų 
atleido, ir ten persikėlė gy
venti jaunieji Kaziai. J šešias
dešimt hektarų ūkį, kuris lai
ke dvaro dalybų ir buvo skir
tas panelei Vandai.

Kazys per žiemą iškirto 
ūkiui priklausantį mišką, o 
pavasarį ėmė statyti naujus 
namus. Kai atsirado maža 
dukrelė, ji kryštavo naujoje, 
eglių sakais kvepiančioje tro
boje. Nebe dvaro rūmuose...

Didelę dalį gautos žemės 
Kazys pardavė savo broliui, 
kuris apsigyveno Cypiškės tro
belėje. Brolis vedė vargin
gą mergaitę ir, labai kietai 
dirbdami, stengėsi išmokėti 
gautąją žemę.

O ta žemė — akmenuotos 
ganyklos, šlapios pelkės ir 
drėgna dirva, kurioje labai 
vešliai auga usnys ir kiaulpie
nės ...

Ir taip laiko dantys sutrupi
no dvarą į gabalus. O ponai, 
panelės ir ponaičiai nuėjo su- 
hetuvėjimo keliu.

Tik ponia Janina ir panelė 
Halina pasiliko dvare lyg du 
ramsčiai, remią jo priešingas 
sienas, kad užėjusios 'audros 
neišverstų ...

mi teisėtą ir teisingą darbo 
žmonių reikalavimą ištaisyti 
buvusios vadovybės klaidas, 
reakciniai elementai bandė iš
stumti Vengriją iš socialistinio 
kelio. Užsidėję melagingą 
“laisvės kovotojų” kaukę, fa
šistai siekė užgrobti valdžią, 
grąžinti kapitalistam fabrikus 
ir dvarus”. Toliau eina Palec
kio raginimas budėti “socializ- ša mintį, kad

Kai šiom dienom Churchillis 
vėl susilaukė savo metinių, 
daugelis skaičiuoja, kiek jam 
metų ir kiek jis politinių žy
gių yra nuveikęs betvarkyda
mas Anglijos valstybės reika
lus. Tačiau mažai kas užsime
na, kiek jis mokėjo tvarkyti 
savo piniginius reikalus. O ir 
tai jis mokėjo ...

Kai 1895 baigęs karo mo
kyklą pradėjo tarnauti kaip 
jaunas leitenantas, jis gavo al
gos apie 700 dol. metam. Bet 
jis mokėjo sau pagelbėti. Jis 
paėmė atostogų ir kaip “Daily 
Graphic” korespondentas iš
vyko į Kubą. E ten už kiek
vieną straipsnį jis gavo hono
raro po 75 dol. Po poros me
tų jis buvo jau “Daily Mail” 
korespondentas iš Indijos. Per 
kelis mėnesius iš ten uždirbo 
daugiau nei per dvejus metus 
būdamas leitenantas.

Po pirmojo pasaulinio karo 
Churchillis paskelbė savo “Ka
ro atsiminimus”. Už juos gavo 
50.000 dol. Už tų pinigų dalį 
nusipirko dvarą Kente, kur jis 
ir paskiau gyveno.

Kai būdamas parlamente ir 
kovodamas prieš vyriausybės 
appeasmentą nacionalsocializ- 
mui, pateko į skolas. Churchil
lis puolėsi vėl į žurnalistiką. 
Rašė visur. Dalį honoraro lei
do ir į Monte Carlo laimės 
mėginti. O kai parašė vieno iš 
savo senolių biografiją, meti
nės pajamos jau buvo su ke
turiais nuliais.
Milijonierium tapo Chiurchil- 

lis tik į senatvę. Daugiausia ' 
jam pelnė jo antrojo pasauli
nio karo atsiminimai — apie

mo laimėjimų sargyboje” ir 
Lietuvoje.

Tokia Paleckio kalba yra 
Maskvos kalbų pakartojimas. 
Tai ženklas, kad Lietuvos ko
munistinis režimas yra toli 
nuo Lenkijos ir Vengrijos ko
munistinio režimo, kuris mė
gino atsiplėšti bent kiek nuo 
Maskvos.

Tačiau jo kalba apie buvu
sios vyriausybės klaidas paki- 

komunistinės

vyriausybės jau nustojo buvu
sios “neklaidingos”, kaip lig 
šiol sakydavo. Duoda taip pat 
Lietuvos gyventojam suprasti, 
kad komunistinis režimas ir 
kituose kraštuose yra toks 
pat nekenčiamas kaip ir Lie
tuvoje. O nuolatinis įspėjimas 
budėti rodo, kaip tas komu
nistinis režimas yra netvirtas 
ir laikosi tik policijos budėji
mu.

Rašykit apie Lietuvą
Vilniaus “Tiesoje” St. Skei

vys prikaišioja “tarybinės 
Klaipėdos” laikraštininkams, 
kad jie daugumą pasiskaity
mų laisvalaikiui imą iš rusiško 
laikraščio ^‘Znanija ir šyla”. 
Esą gerai, kad rašoma apie 
inkus, kinus ir kitokius, ta
čiau norėtum, kad laikraštis 
dažniau parašytų apie Kuršių 
marias, Neringą, Ventos ragą, 
pačią Klaipėdą.

• Troleibusų ilnija su pen
kiais autobusais pradės veikti 
nuo Kalėdų Vilniuje iš gele
žinkelio stoties į Antakalnį.
• Dail. A. Žmuidzinavičius 

susilaukęs jau 80 metų, bet 
dar gyvas ir judrus. Tebepie- 
šia lietuvišką peisažą — Pa
langos pajūrį, Nemuno žiotis. 
Nemuno pakrantes, Nemuno 
slėnį, Nevėžis pasiekia Nemu
ną, šventoji ties Ukmerge ir 
kt

. (Atkelta iš 2 psl) 
veiklos motyvu buvo, kaip sa
kiau, kova su fašistiniu totali
tarizmu, nes anuo metu fašiz
mo pavojus laisvajam pasau
liui atrodė aktualesnis, negu 
komunizmas. Padėtis yra pasi
keitusi šiandien. Ir šiandien 
kai kurie mano teisėjai nebe
nori prisiminti, kad jų pačių 
vadai ir organizacijos. Lietuvo
je buvo pirmutiniai, kurie 
siuntė oficialias delegacijas 
pas Paleckį ir kitas bolševiki
nes iškamšas, siūlydami savo 
bendradarbiavimą ir lojalumą. 
Gi kiek tai liečia kai kuriuos 
tautininkus, jie, teisdami ma
ne, pamiršta, kad jie ir šian
dien, viena koja stovėdami 
šioje Taryboje, kita nesiliauja 
trypę pačius pagrindinius šios 
institucijos principus. Ameri
kos Lietuvių Taryba siekia su
jungti “demokratines jėgas”, 
“kovoti už pagrindines žmo
gaus asmens teises”; “Ameri
kos Lietuvių Taryba susidaro 

z iš atstovų ... organizacijų, ku
rios ... stovi už nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos 
Respublikos atstatymą, pripa
žįsta demokratinius principus 
ir juos vykdo gyvenime". Nuo 
1926 metų ligi šios dienos

milijoną dol. tik Amerikoje, 
neskaitant pačios Anglijos ir 
kitų kraštų. Dar prisidėjo No
belio premija (apie $35,000). 
Nemaža pinigo padarė iš ark
lių lenktynių. Vienas dienraš
tis perleido jo pirmą ir pasku
tinį romaną “Šavrola”, o vie
nas amerikietis leidėjas nu
pirko iš Churchillio teisę iš
leisti 18 Churcrillio pieštų 
paveiksliukų su sveikinimais. 
Už tai gavo 75.000 dolerių.

Pasitraukdamas iš ministe- 
rių pirmininkų. Churchillis tu
rėjo gryno nuostolio — nete
ko 30,000 dol. metinių paja
mų ir nemokamo buto. Bet jis 
puolėsi vėl rašyti. Ne iš rei- 
’uiO, bet iš energijos pertek
liaus. Reikalo kalti pinigus 
jam nebuvo, nes jis pats sa
kėsi: “Anglijoje yra tik 39 
milijonieriai, ir tarp jų aš esu 
ketvirtoje vietoje”.

gano ar kurios nors kitos jė
gos, aš ginčiau jo laisvę taip 
pat kietai, lyg kad mano pa
ties laisvė būtų paliesta — 
nors aš ir nekęsčiau savo kli- 
jento tikėjimo ar pažiūrų. Jei
gu šitokia mano pasaulėžvalga 
yra idealistinis ,volterizmas, 
tąsyk mano kaltė yra ta, kad 
aš gyvenu laikotarpy, kada 
humanizmas miršta ir kada 
brutali jėga bei savo valios 
primetimas kitiems tampa lai
mėtoju — kas, atrodo, dabar 
vykstą kaip tik pačioje mūsų 
Taryboje.

ši mano pasaulėžvalga re
miasi įsitikinimu, kurį sufor
mulavo žymiausias Amerikos 
istorijoje teisėjas Oliver Wen- 
dell Holmes: žmonės gali su
rasti teisingus sprendimus ir 
antidemokratinių filosofijų 
klaidingumas gali būti dera
mai pademonstruotas tik vie
šosios opinijos laisvame foru
me. Todėl, tikėdamas žmogu
mi, kaip individu, manau, kad 
mes turėtume pritaikyti šią 
galvoseną pačioje Taryboje ir 
kad tuo būdu teisingi spren
dimai galėtų ir turėtų būti su
rasti.

Deja, šiandien prieš save aš 
matau ne laisvą forumą, bet

mes matėme, kaip tautininkai / organizaciją, kurios viduje yra 
kovoja už pilietines žmogaus 
teises, kaip jie vykdo demo
kratinius principus gyvenime 
ir kokios nepriklausomos Lie- __  ____ ________
tuvos jie ilgisi. Ne kas kita, man yra nepakeliama, 
kaip tautininkų Lietuvoje 
pralietas suvalkiečių ir kitų 
nekaltų lietuvių kraujas ir 
šiandien išeivijoje liejamos jų 
ašaros dėl prarasto vadistinio 
rojaus, daugelį geros valios 
Amerikos lietuvių padarė ak
lais bolševizmo terorui ir tuo 
būdu juos pastūmėjo į bendra
darbiavimą su komunistais, ši
tuos faktus čia miniu tik to
dėl, kad jie rodo dar vieną 
priežastį, kodėl aš maniau, 
kad mano “formali” deklaraci
ja dėl mano praeities ir dabar
ties laikysenos yra pakanka-;
ma. Ir dėl tos pačios priežas
ties stebiuosi, kad New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryboje 
yra žmonių, kurie mane puola 
dėl veiklos prieš 13 metų. 
Stebiuosi, nes, apgailestauda
mas savo praeities klaidas, ne
girdžiu tų žmonių prisipažini
mo ir apgailestavimo dėl jų 
pačių pasibaisėtinos veiklos, 
tebevykdomos ir šiandien.

šitas nenuoseklumas man 
yra visiškai nesuprantamas. 
Man atrodo, kad kai kurie 
mano teisėjai turėtų prisipa
žinti prie savo dabartinių klai
dų, kaip aš prisipažįstu prie 
savo praeities klaidų. Jeigu jie 
to nepadarys, tąsyk jų teisė 
pasilikti Tarybos nariais tam
pa dar menkesnė, negu mano
ji teisė.

Pagaliau, keletas baigiamų
jų pastabų. Visą savo gyveni
mą tvirtai tikėjau demokrati
ja — ne tik politine, bet ir 
socialine, ūkine ir, apskritai, 
kaip paties gyvenimo būdu. 
Svarbiausia, tikiu kad žmogus, 
kaip individas, yra aukščiausia 
vertybė šiame pasaulyje ir 
kad tik demokratinė bendruo
menė gali užtikrinti šią verty
bę praktikoje. Betkokia orga
nizacija ar bendruomenė, kuri 
pažeidžia žmogaus teisę galvo
ti bei kalbėti laisvai ir be bai
mės, yra, mano nuomone, ir 
antihumanistinė, ir antidemo
kratinė. šitokiai pasaulėžiūrai 
aš esu griežtai priešingas.

Todėl aš pripažįstu minties 
bei žodžio laisvę ir tiems, ku
riems esu priešingas — nors 
jie būtų ir fašistai, komunis
tai ar kitokie totalitaristai; 
pripažįstu tol. kol nėra rimto 
pavojaus, jog jie panaudos jė
gą tam, kad šią laisvę atimtų 
iš kitų. Aš todėl neklausiu, 
koks yra žmogaus tikėjimas ar 
įsitikinimai, kai jis pas mane 
ateina profesinio patarimo. Ir 
jeigu komunistas ar fašistas 
ateitų pas mane ir skųstųsi, 
kad jo kalbos laisvė tapo pa
žeista kurio nors valdžios or-

Todėl, kol šitokia apgailėti
na padėtis egzistuoja New 
Yorko Amerikos Lietuvių Ta
ryboj, aš joje negaliu pasilikti, 
ir dėl to atsiimu savo kandi
datūrą į Tarybos narius.šį nu
tarimą darau su savo atstovau
jamos grupės, socialdemokra
tų, sutikimu; bet turiu kons
tatuoti su pasididžiavimu ir 
dėkingumu, kad visi mano ko
legos socialdemokratai šį ma
no nutarimą priėmė labai ne
noromis ir buvo pasiruošę 
mane remti ligi pat galo. Kiek
vienam iš jų reiškiu savo dė
kingumą ir pagarbą.

Tačiau, aš noriu išryškinti 
ypatingai vieną, dalyką, nepa
likdamas dėl to jokios abejo
nės: aš pasitraukiu iš Tarybos, 
išsinešdamas pasiryžimą atei
tyje tik dar stipriau kovoti su 
visais totalitaristais — ne tik 
komunistais, bet ir tais anti
demokratiniais elementais, ku
rie dabar nuodija ne tik mū
sų Tarybą, bet ir visą lietu
viškąją visuomenę.

Akivaizdoje to., kas čia yra 
mano pareikšta, aš nuoširdžiai 
tikiu, jog kiekvienas iš šios 
Tarybos narių yra perkratęs 
savo sąžinę su 
pestingumu: ir 
jog kiekvienas dabar yra ra- ' 
mus savo viduje, pilnai su
prasdamas išvadas. kurias 
man teko padaryt-Iš savo pu
sės aš užtikrinu, jog aš niekad 
neapleisiu Lietuvos reikalo, 
nors mano pastangos šio rei
kalo labui nebegalėtų būti tę
siamos šios Tarybos viduje.

Baigiant, leiskite man prisi
pažinti iš visos mano širdies, 
kad aš trokštu išvysti dieną, 
kada mes visi galėsime susitik
ti ir pasakyti, jog mūsų pa
stangos. kokios menkos ir ne
reikšmingos jos bebuvo, prisi
dėjo prie prisikėlimo 5 laisvos, 
nepriklausomos ir demokrati
nės Lietuvos, valdomos pagal 
visų jos gyventojų laisvai iš- 
reikštą valią. Tai yra 
tikslas, kurio mes turime siek
ti. neatsižvelgdami į skirtu
mus savo tarpe.

Keistuti* W. Micholson 
New York,
1956 m. lapkričio 17 d.

kuris rengiamas 1958 m. Ncw 
Yorke. bus ir simfoninis kon
certas. Dirigentu pakviestas 
Vytautas Marijošius. Repertu
arą atrinks speciali komisija
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• Kun. Paulius Ragažins*

damas jis paruošė pirmąją 
Bažnyčios istoriją ir Liturgiką 
lietuviStai Kaip literatūros 
mokytojas, jis paraše ir pirmą
jį Lietuvių literatūros vadovė
lį kuriuo daugelis mūsų gim
nazijų naudojosi iki 1940 m. 
Reiškėsi jis ir žurnalistikoje. 
Kartu su A. Smetona redaga
vo vfindSkj “Tėvynės Aklą”,

- rašė ^teį^r ^Braugijo^
Darjaunystėjekun.Vincen- bendradarbiavo “Viltyje”, o

tas buvo pamBęs šv. Prantiš- senatvėje antrojo pasaulinio ka
baus vienuolijos dvasią. Jis ro metu proza išvertė visą
net savo doktoratui dizertatiją Dantės Dieviškąją Komediją 
rašė apie didįjį pranciškonų (deja, rankraštyje likusią Lie- 
teologijos mokslo sistemos kū- tuvoje). Kaip literatūros mo- 
rėją, Joną Duns Skotą, kandi- kyfojas iš savo ~rnnkihių rašto 
datą į šventuosius. Jei tuo me- darbuose daugiau reikalavo
tu Lietuvoje būtų veikę pran- stilistikos, ne šaltų gramati-
ciškonų vienuolynai, tai gal kos ir sintaksės dėsnių.
dar pirmoje jaunystėje jis bū- taurus LIETUVIS 
tų pasirinkęs pranciškoniškojo „ uetuvis
rtLlZiZL vkiiT Tev. Bonaventūra buvo vil-gyvemmo kelią. Gyvendamas . ,. . ., . .., - . . - . . - mėtis ir vilniečio gyvenimąpasaulyje, jokių turtų jis ne- . “

RADIJO VAIANDA JAUZd'ILK ME ■ 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, ■ 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEU7YORKO W 
N-J- IRCONN. APYLINKĖJE KU- 1 
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO LlE- 1 
TUV1ŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

DABAR .

NAUJU IAIKU žSBaagffifcoo^sao

skautų 
tradici-

prašom 
B. Ba- 
So. 50

• Hartford, Conn., 
tėvų komitetas ruošia 
n i naujų metų' sutikimą Ame
rikos Liet. Piliečių Klubo sa
lėje, 227 Lavvrence St. Jauni
mas ir tėvai jau dabar užsako 
staliukus ir Įsigyja kvietimus. 
Juos galima gauti pas skautų 
vadovus arba rašant: J. Bene- 
šiūnas. 96 Maple Avė., Hart
ford, Conn. i

• Pranciškonų gimnaziįoįo 
Kennebunkporte įrengta mo-7X 
kiniams koplyčia. Didžiajame ^ 
altoriuje kabo dail. L. Vilimo . J 
pieštas didžiulis Aušros Vartų ■' 
Marijos paveikslas, kurį pran- Vį 
ciškonąms padovanojo kun. $ 
Jonas Bakšys iš Rocresterio. J-

• Amerikos Imigracijos 
partamentas lapkričio 26 pran- ~ 
ciškonų gimnazijai Kenne-7 
bunkporte davė leidimą pri- 
imti iš svetimų šalių mokslei- -j 
vius. Nią, šio laiko į tą mo- -C 
kyklą galės atvykti mokiniai*“^ 
ne tik iš Kanados; bet ir iš Eu- 
ropos bei kitų kontinentų.

■ • Liet. Rašytojų Draugijos 
valdyba kreipiasi į lietuviškas -' 
knygų leidyklas, prašydama 
paaukoti savo leidinių docen- W 
tei Birutei Bilevičiūtei, pabė-Xl 
gūsiai iš okupuotos Lietuvos.? 
Laisvėje išleistos knygos jai | 
bus didelė dovana. Kartu tai 3 
bus simbolinė dovana ir Lietu
vai.. Atvykus jai į Amerika, 
knygos bus įteiktos Chicagoje. 5| 
Jai skirtas knygas 
siųsti LRD pirmininko 
brausko adresu: 1436 
Avė., Cicero. III.

PAIEŠKOMA
Vincas Cidziką, gyvenęs /•-

Wuerzburgo DP stovykloje, iš- 
emigravęs i Angliją. Jis pats. 
arba žinantieji apie jį. prašo- į 
nū atsiliepti i Darbininko re- ’.įg 
dakciją: 910 Ū’illoughby Avė., 
Brooklvn 21, N. Y. B 

MsČislovas Jonas,
sūnus Juozo, gimęs 1910 nu 

Pakalniškių 
laiku gyveno 
g!. 17—6. : 
likimą arba ji pati prašome 
rašyti: II

kas, gyvenąs Kolumbijoje, jau 
kuris laikas rašo studiją apie 
Marija Pečkauskaitę - Šatrijos 7 
Raganą ispaniškai, pavadinda- ?
mas ją — Lietuvos renesansas X
Marijos Pečkauskaitės kūrybo
je. Jei kas turėtų kokių prisi- 
minimų, parengtų studijų ar - 
straipsnių, prašom siųsti auto
riaus adresu: Dr. P. Ragažins- 
kas. Universided dėl Tolima, 
ap. aereo 613. Ibague. Colum- 
bia, S. A.

km.: paskutiniu *5
» Kaune Aušros ;
Žinančius apie jo i

• Paieškoma. Iš Lietuvos '
Jonė ščefanavičienė ieško sa- 
vo brolio Vladislovo Jono > 
Kundracko. kuris yra išvažia- . J 
vęs 1913 m. i Philadelphiją. 
Žinantieji prašom pranešti St.
Židonis. 1325 E. 81 St.. Cleve- fj 
land 3. Ohio. ~

• Lietuvių Dienų gruodžio 
mėn. numeryje prisimintas 
gruodžio 17 perversmas 30 
metų sukakties proga; tuo 
klausimu pasisako gen. P. Ple
chavičius. gen. V. Grigaliūnas 
Glovackis, pulk. K. Škirpa, 
prel. M. Krupavičius. Apie 
perversmą "ir jo pasekmes ra
šo dr. K. Šidlauskas. Toliau 
dr. J. Leimonas rašo apie pro
fesorių J. Eretą. Literatūros 
dalyje: F. Kiršos. L. Andrie- 
kauš poezija, F. Neveravičiaus 
novelė, meno skyriuje — E. X- 
Marčiulionienės kerą mika.
Gausiose i Ii USt r acijosevaizduo- *
jamas Federacijos kongresas.

Petrauskas. 16,
London. E. 1,

England.
Sandargas Petras, gimęs ir 

gyvenęs Zuikynės km. Gel- 
gaudiškio v. Prašome praneš- .„ 
Ii: A Krikščiūnaitė. 16. New- X 
bold St. London E, 1. Eng- 
land. :

PH1LADELPHIJOS ŽINIOS

svečias. Vokie-

VISIEM ATEITININKŲ FEDERACIJOS NARIAM
Skelbimas Nr. 1

pir-

bus 
rin-

pir- 
gali

šiu
ri ie-

kraštą. Jisai bijojo, kad bus 
suimtas kaip kariškis. Dar jau
nas būdamas įstojo į Vengri
jos kariuomenę ir kovėsi su 
komunistais, kai Belą Kun no
rėjo bolševikinę tvarką įvesti

Vengrijoje dar 1919 metais. 
Dabartinis Janos Kadar yra 
toks pat savo krašto išdavikas 
ir Maskvos pakalikas, koks 
anuomet buvo Belą Kun.

Iš Vengrijos 1944 metais 
pabėgęs, Belą Roman su šeima 
įsikūrė Prancūzijoje, Vogėzų 
apylinkėje. Tenai pragyveno 
12 metų. Iš ten atvyko ir į 
Ameriką. Amerikos laikraščių 
korespondentam jis pareiškė: 
“Tai buvo Dievo malonė, kuri 
mus visus saugojo per pasta
ruosius metus”.

teko 30,000-ji viza pagal Re- 
fugee Relief Act 1953.

Belą Romano didelė šeima 
nėra iš tų vengrų, kurie pas
kutiniu laiku atbėgo į Vaka
rus. Belą Romana su visu bū
riu vaikų pabėgo iš Vengrijos 
dar 1944 metais, kai bolševi-

nimur auklėti ir žmonėm gerą 
daryti, tarnaujant Dievui ir 
tėvynei, būtų mūsų kaltė.

ŽALIOJI JAUNYSTĖ
Kalėtų parapijos krikšto 

metrikų knygoje yra įrašyta, 
kad 1884 IV 5 Pumperiškių 
kaime Ząjenčkauskų šeimai gi
mė kūdikis, pakrikštytas Vin
cento vardu. Pradžios mokyk
los kursą išėjęs 1899 m., Vin- I 
cukas Petrapilyj pradėjo lan- Į 
kyti gimnaziją, o 1901 m. įsto
jo į Vilniaus Kunigų seminari- ; 
ją, kurioje mokėsi iki 1905 m. 
Seminarijos vadovybė, paste
bėjusi jauno klieriko gabu
mus, . pasiuntė jį į Petrapilio 
Dvasinę Akademiją, kur be-. 5 
studijuodamas kartu su vysk. 
M. Reiniu 1907 VI 13 gavo ku
nigystės šventimus. Gabus jau
nas kunigas Petrapilio Akade
mijos mokslais nepasitenkino, 
dėl to 1908 m. išvyko į Fribur- ; 
go Katalikų Universitetą, kur 
po keturių metų, parašęs di- 
zertaciją apie pranciškonų teo
logą Joną Duns Skotą, gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

JAUNIMO AUKLĖTOJAS
Apsišarvavęs mokslo žinio

mis, kun. V. Zajenčauskas 
1912 m. sugrįžo į Vilnių ir čia 
trejus metus mergaičių gim
nazijoje dėstė tikybą. Po pir
mojo pasaulinio karo 1919 — 
1930 mokytojavo Vilniaus lie
tuvių mokytojų seminarijoje 
ir Vytauto Didžiojo gimnazijo
je. Vėliau 1930—1934 moky
tojavo Švenčionių lietuvių 
gimnazijoje, iš kur, nepakel
damas lenkų okupacijos jun
go, 1934 m. atvyko į Nepri
klausomą Lietuvą pas pran
ciškonus, kad likusią savo gy
venimo dalį pašvęstų auklėto
jo darbui Kretingos šv. Anta
no kolegijoje. 1935 m. pavasa
rį jis pradėjo dėstyti lotynų 
kalbą, o sekančiais metais jau 
dėstė ir filozofiją bei lietuvių 
literatūrą, o dar už metų jis 
tapo pranciškonų gimnazijos 
direktorium ir tas pareigas 
ėjo iki 1940 m. bolševikų oku
pacijos.

Per 38 metus mokytojauda
mas Tėv. B. Zajančkauskas gy
venimui paruošė šimtus jau
nuolių. Pedagoginis darbas 
yra’ sunkus ir nedėkingas. 
Dažnai atsitinka, kad jaunuo
liai apleidžia mokyklą su ne
apykanta mokytojams ir jų

Chtcągoje' šiomis dienomis 
įkurdinta vengrų šeima, ku
rią" sudaro Belą Roman, jo 
žmona Elžbieta ir dvylika vai
kų. Trys dukterys yra liku
sios Prancūzijoje: viena ište
kėjusi, dvi vienuolės.

Šią gausią katalikų šeimą, 
vieną iš pačių didžiausių tarp kai pirmą kartą Įsiveržė į jo 
bėglių, pasiekusių Ameriką, 
šion šalin perkėlė NCWC — 
National Catholic Welfare Con- 
ference. NCWC rūpesčiu iš vi
so parūpinta 30.000 imigraci
jos vizų. Belą Romano šeimai

ro metu proza išvertė visą 
Į ■ Dantės Dieviškąją Komediją 

(deja, rankraštyje likusią Lie
tu voje). Kaip literatūros mo
kytojas iš savo mokinių rašto 
darbuose daugiau reikalavo 

: stilistikos, ne šaltų gramati- 
‘ kos ir sintaksės dėsnių.

TAURUS LIETUVIS
Tėv.. Bonaventūra. buvo vil

nietis ir vilniečio gyvenimą 
jam teko pilnai išgyventi len
kų ‘okupacijos metu. Matyda
mas savo brolių skriaudas, jis 
drąsiai stoja jų ginti. 1923 m. 
jis buvo Laikinojo Vilniaus 
Lietuvių Komiteto vicepirmi
ninkas, o tų pačių mėtų rug
sėjo 4 d., kartu su D. Alseika, 

. paruošė Varšuvos vyriausybei 
memorandumą, kuriame išdės
tė visas lenkų daromas lietu
viams neteisybes. 1926—1929 
m. kun. V. Zajenčkauskas da- 

Į lyvavo Šveicarijoje tautinių 
mažumų suvažiavime, kur pa
reiškė, kad “lietuviai, gudai ir 
ukrainiečiai savo šalyse suda
ro ne mažumą, bet lenkų tero
ro gniaužiamą didžiumą”. Jis 

I pamilo savo tėvynę ir savo 
žmones, kaip šv. Pranciškus, 
nes Lietuvoje, o ne kitur Die
vas ji buvo pašaukęs atlikti 
savo misiją. Jis norėjo mirti 
savame krašte, kur darbavosi, 
bet dėl bolševikų neapykan
tos vienuoliams ir tauriems 
lietuviams, turėjo ieškoti prie-

turėjo ir nenorėjo turėti. Savo 
algą jis išdalydavo, šelpdamas 
neturtingus moksleivius ir 
Lietuvos reikalus. Linksmas 
jis buvo, kaip ir Dievo giesmi
ninkas šv. Pranciškus, o gra
žų ir stiprų balsą jisai turėjo. 
Ir dabar dar mums sunku su
prasti, kad mes negirdėsime 
daugiau jo labai mėgiamos 
aukštaitiškos dainelės: “Oi žy
dėk, žydėk, balta obelėla”.

Tad nenuostabu, jei kunigas 
Zajenčkauskas, lenkų persekio
jamas, eidamas jau 51 metus, 
1934 m., pasuko pranciškoniš
ku keliu, įstodamas į šv. Pran
ciškaus ordiną. Vienuolyne jis 
gavo didelio pranciškonų mis
tiko ir teologo šv. Bonaventū
ros vardą ir išgyveno 22 me
tus, iš kurių 10 Lietuvoje ir 
12 tremtyje. Lietuvos pranciš
konų provincijoje jis daug pa
sidarbavo mokytojaudamas ir 
direktoriaudamas Kretingos 
gimnazijoje, auklėdamas kan
didatus ir klierikus į pranciš
konus. kurie dabar stipriai 
reiškiasi lietuviškame gyveni
me.
PLUNKSNOS DARĮBININKAS

Kun. V. Zajenčkauskas buvo 
ir mūsų gimnazijų vadovėlių 
autorius. Vilniuje kapelionau-

NEW HAVEN, CONN.

Skautų susipažinimo vaka
ras įvyko lapkričio 17. Gra
žioje šv. Kazimiero salėje bu
vo suvaidinta “Atostogos Pa
nemunėj”. Pastatyme dalyva
vo: J Eidukaitytė, A. Gutaus
kas, G. Kisielius, V. Kurelai- 
tis, V. Leikiūtė, V. Leikus, A. 
Mikalavičiūtė, L. Mikalavičiū- 
tė, D. Ramanauskaitė, N. Ra
manauskaitė, J. Rastapkevi- 
čiūtė, S. Rastas, V. šaulys, V. 
Sušinskas ir V. Vaitkevičius.

.? Tautinių šokių grupė pašoko 
glaudos toli nuo savo namųjr Kalvelį, Audėjėlę ir Lenciūgėlį, 
čia palikti savo kaulelius.

Prieš dvejus metus Tėv. Bo
naventūrai švenčiant 70 m. ju
biliejų jo mokinys S. Sužiedė
lis rašė: “Sutikau pirmą kartą 
Vilniaus lietuvių gimnazijoje 
jauną ir žvalų, energija trykš
tantį, vyrą pačiame jėgų stip
rume. Stiprus ir dabar tėra 
pasilikęs savo dvasia ir minti
mi, kuria, manau, per dide
lius tolius siekia senąjį Trijų 
Kryžių miestą, kad ten dar ga
lėtų pargrįžti, kaip piligrimas 
iš tolimo kelio ... nuo pat 
Pittsburgho”. Deja jis nesu
grįžo, nes sesuo mirtis jį pa
kvietė į Tėvo namus tiesiai iš 
svetimos šalies.

1. Vykdydami Ateitininkų 
Federacijos valdybos pavedi- • 
mą ir remdamiesi Ateitininkų 
Federacijos korespondentinių 
rinkimų nuostatų 6 punktu: 
skelbiame Federacijos Tary
bos pirmininko ir Federacijos 
Tarybos rinkimus 1957 metų 
kovo mėn. 15 d. (kitų Federa
cijos organų balsavimai 
paskelbti, pravertus šiuos 
kimus).

2. Federacijos Tarybos
mininkas renkamas atskirai; 
Federacijos Taryba renkama 
iš dvidešimties narių, neskai
tant pirmininko.

3. Rinkimai pravedami ko
respondentiniu būdu; balsavi
mo teisę turi visi federac. na
riai — moksleiviai, studentai 
ir sendraugiai.

4. Visi ateitininkai, kurie 
yra įtraukti į federacijos pa
dalinių sąrašus, laikomi užsi
registravusiais balsuotojais. 
Tie ateitininkai, kurie nepri
klauso jokiam - ateitininkų pa
daliniui. iki 1957 metų sausio 
mėn. 15 d. registruojasi savo 
krašto rinkimų komisijoj arba 
Vyriausioj Rinkimų Komisijoj 
209 Valtey Avė. S. E., Wa- 
shington 20. D. C.

5. Visi ateitininkai iki 1957 
metų sausio 15 d. gali patik-

D. Strimavičiūtė paskambino 
pianu.

Sveikinimo žodį tarė klebo
nas kun. A. Gradeckas ir rašy
tojas J. Karys. Vadovavo reži- 
sorius A. Gruzdys.

Šokiam grojo G. Kazlausko 
orkestras, dainomis palydėjo 
aktorius V. Bražėnas, šia pro
ga buvo parduota daug lietu
viškos spaudos. Vakaro pelnas 
skiriamas lietuvių šeštadieni
nei mokyklai išlaikyti.

Nuoširdi padėka ponioms, 
ruošusioms bufetą. Padėka 
taipgi Bridgeporto, Stamfordo 
ir Ansonijos lietuviams, parė- 
musiems šį vakarą.

rinti savo krašto arba Vyriau
sioj Rinkimų Komisijoj, ar jie 
yra įtraukti į balsuotojų sąra
šus.

.6. Kandidatai Į Federacijas 
Tarybos pirmininkus ir Tary
bos narius turi būti krašto 
rinkimų komisijai arba Vy
riausiai Rinkimų Komisijai pa
siūlyti iki 1957. metų sausio 
15 d. Kandidatus prašome 
lyti nelaukiant paskutinės 
nos.

7. Federacijos Tarybos 
mininku ar tarybos nariu
būti renkami kiekvienas ateiti
ninkas, išbuvęs ateitininku ne 
mažiau kaip dešimt metų be 
pertraukos. Tarybos narys gali 
būti renkamas ir kitoms pa
reigoms ateitininkų organiza- 
joj.

8. Nemažiau kaip trvs bal
suotojai gali pasiūlyti tiek 
kandidatų, kiek renkamųjų. 
Siūlant reikia atskirai pažymė
ti. kas statoma kandidatu Į buvo pro'f. 
Federacijos Tarybos pirminin
kus ir kas statoma kandidatais 
j Tarybos narius.

9. Siūlytojai turi nurodyti 
siūlomų kandidatų vardus, pa
vardes. amžių, užsiėmimą, ad

Šeštadieninės mokyklos va
karą tenka laikyti pavykusiu. 
Suprantama, kad labiausiai 
juo patenkinti buvo mažieji 
artistai bei dainininkai — va
karo programos vykdytojai. 
Džiaugėsi ir žiūrovai, daugiau
siai mokinių tėvai. Nesiskun
dė nei šeštadieninės mokyklos 
vedėja Bronė Gasparėnienė ir 
mokytojai Jonas Gvazdinskas 
ir Antanas Šileika, nors jiems 
teko daug padirbėti jaunuo
sius artistus programai beruo
šiant. O vakaro šeimininkas— 
tėvų komitetas, kurį sudaro 
Jonas Skladaitis, Vytautas Mu- 
raškauskas ir Vytautas Šuo- 
pys, daug dirbo, kad vakaro 
lankytojai būtų patenkinti ir 
kad vienas kitas doleriukas 
atliktų mokyklos reikalams.

Susirinkimas nelaimino par
tiniai politinių vėjų Lietuvių 
Bendruomenėje, kai šis klau
simas iškilo kalbant apie 
Bendruomenės veiklą metinia
me susirinkime, kuris įvyko 
gruodžio 2 d., šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Susirinkimui 
pirmininkavo teisininkas Vy
tautas Mykolaitis, sekretoria- 

resą ir pridėti raštu sutikimą 
kandidatuoti. Savo siūlymą 
kandidatų siūlytojai turi pasi
rašyti, nurodyti savo adresus 
ir kurios ateitininkų sąjungos 
kuriam padaliniui priklauso.

10. Kandidatų sąrašas su 
balsavimo tvarkos paaiškini
mais bus išsiuntinėtas kiekvie
nam balsuoti užsiregistravu
siam ateitininkui trisdešimt 
dienų prieš balsavimo laiką. 
Ateitininkas, negavęs kandi
datų sąrašo nustatytu laiku, 
turi tuojau apie tai pranešti 
savo krašto rinkimų komisijai 
arba Vyriausiajai Rinkimų Ko
misijai.

J. Vitėeaj
Pirmininkas
L. Dambriūnas
Sekretorius

• Vilniuj* apgynė diserta
cijas inž. Bronius Vektaris 
(“Technologiniai ir fiziniai 
cheminiai porcelaninio tipo ce
mentų kreidos mergelio bazė
je tyrinėjimai"). Jo oponentai 

Kaveckas ir doe. 
V. Sližys: agronomas Jakob 
Kagan gynė disertaciją "žie
minių kviečių veislių parinki
mas Lietuvos TSR sąlygom”. 
Oponentai buvo prof. Dagys. 
K. Bečius ir K. Leistramas. 

vo Vincas šalčiūnas. Naujon 
valdybon išrinkta Regina 
Aleknaitė, Leonas Būrą, Juo
zas česonis, Algis Danta, Vy
tautas Macijauskas, Balys 
Raugas ir Ona Šalčiūnienė. 
Kandidatais liko Stasys Mel- 
nykas ir Bernardas Žukaus
kas. Revizijos komisijon iš
rinkta Petras Balčius. Petras 
Jonkus ir Andrius Romąnaus- 
kas. Gruodžio 9 d. naujoji ir 
senoji valdyba susirinks bend
ro posėdžio. Tuomet paaiškės 
ir naujosios valdybos narių pa
reigos.

Kun. Antanas Bunga, atly
dėjęs tremtinius iš Vokieti
jos, kelias dienas praleido 
Philadelphijoje kaip prel. Ig
no Valančiūno 
tijon grįš apie sausio vidurį.

Lituanistinė Mokykla Inter
national Instituto patalpose 
645 N. 15th St.. lapkričio 30 
d. vėl pradėjo darbą. Pamo
kos kaip ir anksčiau vyks 
penktadienių vakarais 7—9 v. 
Gruodžio mėnesyje pamokos 
vyks tik 7 ir 14 d. Vykstan
tiems požeminiu traukiniu ge
riausiai išlipti Fairmount Avė. 
stotyje.

Agota Ona Augaitienė, so
listė Juzės Augaitytės motina, 
85 metų amžiaus, mirė gruo
džio 8. Laidojama gruodžio 15.

Adolfas Gaigalas gruodžio 
13 švenčia 50 metų sukaktį.

Ema Tautkienė po širdies 
atakos, kuri Įvyko lapkričio 
10 d., vis dar yra kritiškoje 
padėtyje, ligoninėje, šeima yra 
labai susirūpinusi, bet tikisi, 
kad ligonė pasveiks. Taūtkai 
gyvena savuose namuose—320 
Manton St.. Phila. 47. Pa.

šv. Andriejaus parapijos 
choro dalyviai sutarė skirti 
daugiau laiko repeticijoms, 
kad geriau pasiruoštų artė
jančioms Kalėdų šventėms ir 
išviso giedojimui bažnyčioje. 
Repeticijos vyks Romanauskų 
namuose 1139 Wingohocking 
St.. šeštadieniais, moterų bal
sams 7 vai., o vyrų balsams 8 
vai. vakaro. Bendros choro re
peticijos vyks sekmadieniais 
po 10:30 vai. pamaldų. Kvie
čiami ir nauji choro dalyviai. 
Visi prašomi dalyvauti pirmo
joje choro repeticijoje gruo
džio 8 d K. č.

• Lietuviikus sūrius prisi
minė specialiai American Air
lines leidžiamas dvisavaitinis, 
tarnautojams skirtas laikraš
tis. American Airlines iš Ik‘t- 
mito per savaitę perveža 10,- 
000 lietuviškų sūrių Į Ne\v 
Yorką. Hartfordą. Bostoną.



— Atsiprašau, gydomasai, 
— tarė pravėręs duris, — ai 
galiu patrukdyti ir pasakyti; 
>Š Žiovauju.

-— Ką tamsta sakai? — pa

||gL' Kai 'tik nueinu į kokį subuvi- 
mą ar atsibuvimą, pasėdžiu 
ten kelias valandas, paklau- 

IIBįcsau valandinių kalbų — imu 
.visa gerkle žiovauti.

— Bet tai nuovargis, ne li- 
ga, — rimtai atsakė daktaras. 
— Ar dar kuo nors skundies? 

Įfsr ’• — Ne, aš niekam nesiskuh- 
džiu ir nieko neskundžių, aš 
'tik žiovauju. Sakykit, daktare, 

; žiovauja normalūs ar nenor
malūs žmonės?
- -------Žiovauja visi, — aiškina 

Ui daktaras. Kas tik išvargsta ar 
Įsinori miego, ima žiovauti — 
būtų jis protingas ar bepro
tis.

— Tai prie kurių mane pri- 
skirtum, daktare, jeigu aš 
imčiau ir nustočiau žiovauti? 
— šelmiškai paklausė ponas 
Toks. — Prie protingų ar prie 
neprotingų. Gal yra vidurinių?

— Hm, — numykė dakta
ras, nežinodamas ką sakyti.— 
Matai, tamsta, aš esu gerklės 
gydytojas, o Jums, gal būt. 
tektų nusikreipti pas psichi-

parapijos istorijoj jau dalyva
vo ir mokyklos moksleiviai. 
Mat, jau nuo rudens veikia 
parapijos pradžios mokykla. 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės,

— Na, nu! — atsikirto po
nas Toks. Prašau taip greitai 
nesiskubinti su savo ištarme, 
kaip su tepalu plikiam. Aš at-
ėjau pas tamstą, o ne pas 
psichiatrą, nes žmonėm gerk
les taisai. Juk gerkle žiovauja 
ma, ar ne? O gal tamsta, dak
tare, gali ir protu pažiovauti? 
, — Ko tamsta iš manęs no
ri? — pradėjo nerimti dakta
ras. — Kas gi protu žiovauja?

Vadinėsi, negali, — kibo 
ponas Toks. — Ir aš negaliu 
to padaryti. Čia mudu vienodi. 

f - tad abiem tektų eiti ir pas 
psichiat»*a. Bet aš dar neketi
nu ten kakti. Gal tamsta?

Ponas Toks išėjo patenkin
tas. plodamas sau per šlaunis 
ir šnekėdamas pats su savim:

— Bent kartą ir aš pamo
kiau, kad reikia su žmonėm 

; - mandagiai apsieiti.

Amerikoniški užrašai
PJ’irp: “Jūs turite , trylika 

raumenų judinti kakta surauk- 
; darni, ir tik du juokdamiesi 
*' Kam jums tiek daug pastan-

gy?”
gi: Pakeliui: “Greitis — 40 

nąylių; už kiekvieną kitą myv 
Ha po 3 dolerius pabaudos

t Pasirinkit greitį, kokis jums 
’ patinka.’'

Visai teisingai
Kai Bing Crosby, Hollyvvoo- 

do artistas, vieną dieną savo 
rūbu kolekciją padidino 15 

' kostiumu, tai niekas nesiste- 
bėjo, išskyrus jo tarnus. Jie 

- pareikalavo pakelti jiem atly- 
' ginimą.

TAMAQUA, PA.
Vertingas vakaras dinta, parapijos salėje. Pažy-

Sv. Petro ir Povilo moterų mėtina, kad šiemet pirmą sykį 
draugija ir šv. Vardo brolija 
sutartinai surengė šaunų vaka
rą lapkričio 19 parapijos sa
lėj. Tai buvo pirmas toks mė
ginimas dviejų draugijų kartu
praleisti vakarą. Vakarėlis tik- mokytojos, ilgai ruošėsi šiam 
rai. pavyko ir pradžiugino' vi
sus jame dalyvavusius. Viskas 
buvo gražiai suplanuota ir 
nuosekliai įvykdyta.

Pradėta giesmėmis į Mari
ją. Fatimos naujai įsigyta sta
tula buvo patalpinta papuošto
je scenoje. Mat, moterys pra
dėjo vajų už pamaldumą į 
Mariją Fatimoje. Toks nuotai
kingas — religinis atidarymas 
parodė tų draugijų katalikišką 
nuotaiką ir pasiryžimą įgyven
dinti tai kasdieniniame gyve
nime. Draugijų mėnesiniai su
sirinkimai ta proga buvo su
vesti į kelius paskelbimus ir 
tuoj pradėta programa, kuri 
buvo ilgoka ir įdomiai praves
ta. Programos vedėja M. Ja- 
cey savo gražiu žodžiu kvietė 
scenon vieną po kito vietos 
talentus. Pradedant jauniau
siais, vos mokyklon pateku
siais, čia atliko programos į- 
vairius numerius visokio am
žiaus dalyviai. Skambino pija
mu solo; duetus, dainavo solo, 
trio, grojo trimitu, šoko, bale
tą, davė pantomimikos juo
kingų numerių. Viskas vyko 
kaip teatre, greitai, įdomiai ir 
sėkmingai. Programos metu 
protarpiais buvo skelbimai, 
kurie buvo irgi įdomiai ir vie
toj perduoti. Visi klausėsi, gė
rėjosi, sveikino talentus, foto
grafavo ir sakė, kad tai turė
tų pasidaryti metinė parapijos 
programa, linksmavakaris.

Programai pasibaigus, darb
ščios šeimininkės surengė tik
ras vaišes, nes ko čia prie sta
lų nebuvo. Tai jau reikėtų va
dinti ne užkandžiais, bet tikru 
bankietu. Čia pat užkandžių 
metu, Edwards vadovavo lie
tuviškom dainom, kas visus 
smagiai nuteikė ir pralinksmi
no. Po to dar sudainuota ir 
angliškai, kad ir nemokantie
ji lietuviškai nebūtų visai pa
miršti. žodžiu, visi buvo labai 
patenkinti tokiu smagiai pra
leistu ir naudingu vakaru.

Moksleivių vaidinimas
Sv. Petro ir Povi’o parapi

jos moksleiviai gruodžio 9 d. 
suvaidino “Snieguolę”. Vai-

vakarui Negalima nepažymė
ti, kad lavinti jaunimą vaidy
bos, dainos h* gražiojo meno 
srityje yra labai svarbus, sun
kus, bet būtinas, garbingas ir 
naudingas darbas. Jei jau mo
kyklos nebegali nei vaidinimė
lio suspausti, nei dainų išmok
ti, nei sporto dalykėlių duoti, 
muzikos pamokyti, tai vargu 
tokias mokyklas būtų galima 
tikromis mokyklomis ir vadin
ti. Ar neperdaug jau mūsų 
moksleivija yra pajungta tik 
klausytis, žiūrėti; bet ar neper- 
maža pati yra pratinama veik
ti, dainuoti, mokytis instru
mentu, Įsigyti naudingų pa
pročių ir tt. Moksleivių vieši 
pasirodymai, jų prisirengimas, 
tam ir yra geriausia proga.

Drabužių vajus
Padėkos dienos proga pra

vesta drabužių ir avalynės rin
kimas davė gerų vaisių. Su
rinkta keli šimtai svarų labai 
naudingų drabužių. Drabužiai 
buvo gražiai sutvarkyti, išva
lyti, o kai kurie ir visai nede- 
vėti. Visi drabužiai nusiųsti į 
katalikų rinkliavos centrą 
New Yorke.

Moterys veikia
Veikli šv. Petro ir Povilo 

draugija nesnaudžia. Gruodžio 
1 d. 10 vai. ryto, vietos teatre 
surengė sausainių kepimo pa
rodą. Sukviesta visos ir visi. 
Dalyvavę gavo progos laimėti 
gražią dovaną — elektrinį pe
čių.

Kalėdinis susirinkimas
Moterys gražiai rengiasi sa

vo prieškalėdiniam susirinki
mui, kuriame bus pasikeista 
dovanomis ir išpildyta kalėdi
nė programa. Tai bus jau me
tinė draugijos sueiga su Kalė
dų nuotaikomis. T. G.

Šįuovardu rengėjai pavadi
no čiurlionio> mtsamblio ir 
Varpo choro jungtinį koncer
tą, įvykusį lapkričio 18 d. 
Jungtinis choras, diriguoja
mas St. Gaileričiaus, I daly 
padainavo Vanagaičio Laisvės
varpą, Gudavičiaus Kur giria 

’ žą&uoja, Petrausko Motuš, 
motuše, Aleksio Berneli mūsų 
ir Žilevičiaus Laisvės dainą, H 
daly, A. Mikulskio diriguoja
mas, sesers Bemardos S. S. C. 
Vakaras tylus (daina, kurta 
Dainų šventei Čikagoje ir ga
vusi pirmąją, premiją), Budriū- 
no O Nemune, Kučinsko Pjo
vėją, Žilevičiaus Laisvės Tėvy
nei.

Atskirai rodėsi Čiurlionio 
ansamblio moterų choras su 
kanklių orkestru ir solistais 
A. Stempužiene bei V. Vęri- 
kaičiu, Čiurlionio ansamblio 
vyrų choras, Čiurlionio ansam
blio mišrus choras su solistais 
A. Stempužiene, V. Verikai- 
Čiu ir A. Liutkum, Toronto 
Varpo vyrų choras ir mišrus 
choras — čiurlioniečiai su 
(daugiausia) A. Mikulskio har
monizuotomis liaudies daino
mis, torontiečiai — su operi
nėmis dainomis.

Abu solistai — A. Stempu- 
žienė ir V. Verikaitis — atli
ko kaikurias operines dainas 
kartu su Varpo choru, taip pat 
padainavo kelias arijas ir pa
tys vieni.

Tokia buvo 
programa. Kaip matome, jun
ginys labai laimingas: šalia 
Čiurlionio ansamblio jėgos — 
lietuvių liaudies dainų, atsira
dus kitai jėgai — operų dai
noms, koncertas pasidarė tik
rai įdomus, juo labiau, kad 
abu dainos vienetai 
saviti, bet ir pajėgūs.
lando lietuvių publika, turinti 
dažnų progų klausytis Įvairių 
koncertų, yra jau gerokai iš
paikinta, bet šiuo kartu gau
siai atsilankiusi, visą koncertą 
sekė su dideliu dėmesiu ir 
parodė pritarimo bei pasiten
kinimo. Iš tikrųjų užsimoji
mas parodyti abu chorus pui-

. ■ \ x ; • y-y.
kiai pasiteisino. Koncertą ren- kapuose. Lietuvių procesiją 
gė pats Čiurlionio ansamblis.

Koncertas sutapo su vengrų 
tautos sukilimu prieš pavergė
jus ir šių vykdomomis ląisvės 
kovotojų žudynėmis. Todėl po 
koncerto buvo prisiminta ir 
pavergta didvyriškoji vengrų 
tauta: į koncertą atsilankiusie
ji vengrai (su jų generolu Ko- 
vac priešaky) buvo iškviesti Į 
sceną, ir Alto skyriaus vice- 
pirm. J. Daugėla tarė atitin
kamą žodį. Pabaigoj visi 
giedojo Marija, Marija.

uis apylinkės gyventojų buvo 
mėgiamas kaip malonus ir pa
slaugus laikraščių išnešioto
jas. Tėvams, ir artimiesiems jų 
skausme reiškiame gilią užuo
jautą. ■ -

su-

-^Lietuvos kariuomenės 
metų sukakties šventės minė
jimas Lietuvos Veteranų Są- 

' jungos Ramovės Clevelando 
skyriaus buvo surengtas lap
kričio 24 d. lietuvių salėj. Po 
pirm. L. Leknicko atidaromojo 
žodžio buvo pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę, šventei 

! skirtą kalbą pasakė gen. K.
Tallat - Kelpša, sveikino LB 

' centro valdybos pirm. St.
! Barzdukas, birutiečių vardu
1 V. Nagevičienė ir LB Cleve

lando apylinkės vardu ižd. J. 
Žemaitis. Meninę programą 
atliko J. Kazėno vadovauja
mas Ąžuolų oktetas. Praneši
nėjo, skaitė ir deklamavo J. 
Stempužis. Minėjimas ėjo šia 
mintimi: Lietuvos kariuome
nei daromus priekaištus pali
kime vertinti istorijai, bet la
bai klysta tie, kurie vienus 

šio koncerto šiuos priekaištus temato. Mū
sų lietuviškam gyvenimui la
bai reikia savanorių, kūrėjų 
ryžto ir pasiaukojimo dvasios.
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.Lapkričio 23—24 d.d. Det
roite Balfo seime iš Cievelan- 
do tedalyvavo vienas vieninte
lis Balfo direkt. S. Laniaus- 
kas, nors Clevelande turime 
net tris Balfo skyrius. Toks 
skyrių nesidomėjimas organi
zaciniais Balfo reikalais gero
kai stebina.

Į lapkr. 23—24 dd. Čikago
je vykusį Lietuvių Studentų 
Sąjungos metini suvažiavimą 
iš Clevelando 
šie studentai: 
V. Kamantas, 
M. Leknickas, 
R. Minkūnaš, 
Orintaitė, R.

A.
D.
Ži-

SONJA Jl’ZNIC, jugoslavų vice
konsulo San Francisco mieste 
žmona, patraukta j teismą už va
gyste krautuvėje. Ji pavogė dai
ktu už 26 dol. Praėjusia vasarą, 
kaip žinoma, Londone apsivogė 
rusu sportininkė Nina Ponomare- 
va. Taip komunistinio režimo 
moterys “reprezentuoja” savo 
kraštus.

ne tik
Cleve-

Lapkr. 19 d., parbėgęs iš 
mokyklos pietų, netikėtai su
sirgo jauniausias Prano ir Ger
dos Karalių sūnus Mykolas 
Arvydas ir, greitosios pagal
bos mašina vežamas i ligoninę, 
pakeliui mirė ant motinos 
rankų, šis skaudus Įvykis pri
slėgė ne tik Karalių šeimos 
gimines bei artimuosius, bet ir 
visą Clevelando lietuvių bend
ruomenę. Velionis po pamal
dų šv. Tomo bažnyčioj lapkr. 
22 d. palaidotas Kalvarijos

JANE Rt'SNEL, kino artiste, sa savo vyra adaptavo jau trrtj 
kūdiki.

OLIMPIJOS PASKUTINES DIENOS

buvo nuvykę 
M. Gedgaudas, 

M. Leknickaitė,
A. Malcanaitė, 

A. Muliolis,
Staniškytė,

Staniškis,. V. Vaivadaitė, E. 
lionis. Kartu su studentais 
ko ir baigusieji R. Babickas 
bei A. Valaitytė. Vadinasi, 
jaunimas, kaip ir reikia, yra 
gyvas ir judrus. D.Staniškis 
buvo išrinktas į mandatų ko
misiją. Skyriaus veiklos pra
nešimą padarė pirm. R. Min- 
kūnas.

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

HELP W. FEMALE

(tąsa iš praC lu o nr.) 
Sunku uivaizujoti, kaip vy

ko paskutinės olimpinės žai
dynės, kurių priskaitoma 293. 
Bet gerai žinoma, kad Olim
pija mirė nenaiurcJia mirtimi. 
Karalius Teodozijus I 393 me- 

f- 4 tų dekretu panaikino pagoniš-
kų žaidynių šventę. Galimas 
daiktas, kad jo dekretas buvo 
perskaitytas žaidynių metu, į- 
sakius susirinkusiem eiti na
mo, o sportininkam pridengti 
savo nuogą kūną.

Po dviejų metų gotų kara
lius Aliarichas, besitraukda
mas nuo Bizantijos generolo 
Stilicho, pasislėpė miškingose 
aukštumose priešais Olimpiją. 
Gotų būriai bastėsi po slėni, 
girdė savo arklius Alfėjaus

“WHAT WILL I GIVE FATHER FOR CHRISTMAS?"
L«t Duffy & Ouinn, Ine. help with your problem, with 
the oppropriate "Gift C.ertificete." n
Phone or Write and if you want the certificatc sent dir- 
ect we send them with your message of. greeting.

DUFFY&QUNN,INC.
23 Ewt 51«t St., N. Y. 22, N. Y. 

MUrray Hill 8-4820

a

Apparel for the Clergy 
Sitits - Cassock* - Topcoats

AND FULL LINE OP ACCESSORJEŠ
Indudtof KN0X HATS and MANHATTAN SHIRTS 

|j
Skaitykite "Aito" 480 Bveh- 
wkk Avė. Breekfyn 21, N. Y.

upėje, daužė apleistus pasta
tus, ieškojo turto. Visoje apy
linkėje nebuvo nė gyvos dva
sios.

Paskutinis atodūsis

Olimpija penktame amžiuje 
vėl atbudo: prisikėlė gyventi 
nedidelėse trobelėse, 
statė iš griuvėsių.
Dzeuso pastatas buvo per
dirbtas į trijų navų bizantiš
ką bažnyčia. Fidijaus nukalta 
Dzeuso statula nugabenta į 
Konstantino pylį, kur ii 476 
metais sudegė. H kitų pastatų 
buvo statomos tvirtovės ap
ginti nuo vandalų.

Tačiau atvyko nauji žmonės. 
Jie ėjo tuo pačiu keliu, kuriuo 
traukė pirmieji Elados žmonės 
— istoriškuoju tautų krausty
mosi keliu iš šiaurės i pietus.

kurias
Didžiulis

"Prieš srovę"
Clevelando scenoje

Gruodžio 1 d. lietuvių salė
je Detroite dramos mėgėjų 
sambūris vaidino J. Petrulio 
6 paveikslų kronikinę pjesę 
“Prieš srovę”. Savo rolių atli
kimu išsiskyrė V. žebertavi- 
čius (Antanas Strazdelis), D. 
Mikaitė (Julė Bausytė), K. 
Gricius (dvarininkas Aleksan
dras Grainevskis), S. Geldaus- 
kas (dvarininkas Silvestras 
Palšovskis), S. Iljasevičius (vi
zitatorius Feodoras Chvostiko- 
vas ir smuklininkas Leiba) — 
matei, kad jie savo charakte
rius kuria, situacijas išgyvena, 
tad buvo įdomu pasekti ir jų 
rolių atlikimą. Kaikurie akto
riai pasirodė silpni (pvz. mo
kytojas Daugaila, kurio rolė 
apskritai yra dėkinga), kaiku
rie neišmokę kaip reikiant nė 
savo rolių. Todėl bendras vai
dinimo Įspūdis pasiliko gana 
blankus. Ir tai sakoma neno
rint gražių pastangų suniekin
ti — tai primenama tik dėl to. 
kad mums teko matyti šio 
mėgėjų sambūrio žymiai ge
resnių pastatymų. Vadinasi, 
mes iš jo galime daugiau rei
kalauti, negu kad jis šiuo kar
tu davė.

Režisavo Z. Arlauskaitė-Mik- 
šienė. Gastroles organizavd 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Clevelando skyrius. Žiūrovų 
atsilankė gausiai.

Gruodžio 2 d. įvyko pašne
kesys su spaudos žmonėmis 
apie JAV LB reikalus. Infor
mavo centro valdybos pirm. 
St. Barzdukas ir narys infor
macijai J. Stempužis. Iš spau
dos bendradarbių į pašnekesį 
atsilankė: Vyt. Braziulis, A. 
Kasulaitis, J. Liūdžius. V. Ma- 
riūnas, V. Rocevičius, J. Vir
balis, K. Žukas. Pašnekesio 
tikslas — centro valdyba jieš- 
kojo talkos akcijai už Bend
ruomenės užsimojimus ir stip
rėjimą.

POSITION 
būt will train

Borroughs or N. 
salaries, 5 day 

Pleas-

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

NATIONAL BANK 
OF ALBANY PK.

3424 W. LAVVRENCE
ASK FOR BENEDETTI

BERNIUKAS

FACTORY tVORKERS 
STEADY YEAR-AROUND WORS
No experiences* necessary; wiU 
train girls, women and house- 
wives to do various operations in 
manufacturing. and assemblin^ 
greeting cards. Clean. raodern 
plant; mušt be trilling to do 
standing jobs; 5xiap week; Mond. 
thru Fri. good hourly rate.

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

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

INTERVIE1VING HOl'RS 
Mon. Tues. Wed. 3:30 to 11 a. m.

and 1 to 7 p. m.
Thurs. Fri. 8:30 to 11 a. m. 

and 1 to 4 p. m.
P ART TIME FACTORY

AC-E 18 TO 50
9 a. m. to 3 p. m. Mon. thru Fri. 
Earn additiona] money for Christ- 
mas by working in our clean mod- 
ern plant on a temporary part 
time basas for approximately 3 
months. Mušt be vvilling to do 
standing jobs. Good hourly rate.

AMERICAN 
GREETING CORP.

1300 W. 7S
oil Avė.

Ct.EV'ET.AND. OHTO

OL 1-3000

H. W. MALĖ

TIME STUDY ENGR.
Exceptiona1 opportunity with 
world-wide mfr. for man ex- 
perienced in establishing stan- 
dards. labor saving methods 
and other related timę studv 
duties. Packaging background 
helpful. Permanent position. 
Free Insurance and pension 
plan. This is well worth in- 
vestigating. Call Michigan 
2-7549. For Appt.

Naujieji ateiviai buvo slavai. 
Graikų kalba nutilo, tik kal
nuose ir sodybose pasiliko, gi
mininga lietuvių kalbai. Atsi- 
bastėliai užvirto negeram lai
ke. Peloponesą VI amžiuje net 
du kartus smarkiai sukrėtė že
mės drebėjimas, 1 
žemė kratytųsi svetimtaučių 
atėjūnų.

Neliko akmens ant akmens
Kas nebuvo apversta žemės 

griuvėsių, juos pribaigė palai
doti ka’nelių atkritos. Galiau
siai pridengė kasmetiniai Al- 
fėjaus ir Kladėjaus upių pot
vyniai, pridengdami griuvė
sius 4 metrų smėlio storumo S 
sluoksniu. |

Šventoji žaidimų vieta pa- g 
virto tyrais. Neįžengiami kru- g 
mokšniai užviešpatavo tą slė> g ENGINEERS
n|, o kalvos pasipuošė me- | 37 $. WABASH 12 FU CHICAGO 3, ILU

tarsi graikų

2LECTRICAL— MECHANICAL j 
ENGINEERS and DESIGNERS t i

(Nukelta į 7 psl.)

SALARY OPEN

A

l
EXPERTENCED IN COMMERCIAL, INDUSTRIAL 

& INSTITUTIONAL TYPE BUTLDINGS WRH AIR 
CONDTTTONTNG, PLUMB1NG. HEATTN’G OR 

ELECTRIC AL APPLICATIONS.
CONTACT MR. GEORGE JARIK RA 6-2527

ARCHITECTS

SOM



BOSTON, M8SS.

NAUJAS “VINCAS KUDIRKA” BOSTONO SCENOJE

NEWARK, NEW JERSEY

Pulk. Juozas Lanskoronskis,
CAMBRIDGE, MASS.

NEW YORK

IŠNUOMOJAMAS

S

PARDUODAMAS

maloniai kviečia visus

NAUJŲJŲ 1957 METŲ SUTIKIMĄ William J. Drake-
inasGRAND PARAD1SE SAUSE

Macoikoniy ir Romany šeimos

Mielam sponsoriui

PROF. PRANUI GUDAVIČIUI
mirus, ponią V. Gudavičienę ir mielą Danutę 
nuoširdžiai užjaučia

Visi kviečiami vietas užsisakyti kuo anksčiausiai pas J. Kepenį, 360 Palmetto Street, 
/Brooklyn 27, N. Y., tel. VA 1-3247. Užsakymai galioja bilietus apmokėjus. Užsakymus 
galima atšaukti, rengėjams gražinant pinigus, iki i. m. gruodžio 31 d. 12 vai. ryto.

GINA LOLLOBRIGIDA, italu ki
no artistė, atvyko j New Yorfca. 
Ji dalyvaas parengimuose, kuriu 
tikslas sutelkti lėto vengru bėg
liam.

Motery Sąjungos
24 kuopa gruodžio 8 šventė 
savo metinę šventę. Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje bu
vo mišios, bendri pusryčiai ir 
metinis narių susirinkimas.

7 Balto vajus
prailgintas iki gruodžio 15. 
Laikas jau baigiasi. Visi New 
Yorko ir New Jersey valsty

bių lietuviai, kurie dar neat
siuntė aukos, maloniai prašo
mi nedelsiant atsiliepti vargs
tančių brolių lietuvių balsui. 
Aukas siųsti Balfo Centro į- 
staigai: 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. netvar- 

galvos 
ir skau-

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

4 rooms, all year round, cot- 
tage on a large piece of 
ground, $12,000.

Mastic Park, L. I.
Call: HOllis 8-1144

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris sausio 13 d. So. Bo
stono High School salėje ren
giasi pastatyti 4 veiksmų 6 
paveikslų pjesę “Vincas Ku
dirka”.

Šis Kazio Inčiūros veikalas 
daug kartų su pasisekimu bu
vo vaidintas Lietuvos teatruo
se, bet užsienyje jo pilno teks-

Išnuomojamas 
kambarių butas 1-me aukšte 
su šiltu ir šaltu vandeniu. 

1122 Blake Avė. 
Brooklyn, N. Y.5 kambarių butas prie Jamai- 

ca Linijos ir prie parko. Kam
bariai šviesūs. Taip pat turi
ma pavienių kambarių su vi
sais patogumais viengungiams. 
112 Jerome St. MI 7-2658.

FOR SALE
Wheelchair, practically new, 
$40.00 call: HOllis 8-1144.

Lapkričio 17 d. Nevvarko 
lietuvių parapijos šv. Trejybės 
bažnyčioje susituokė “Rūtos” 
ansamblio nariai: Viktoras Vo
sylius iš Elizabetho su Aldona 
Gvazdaityte iš Newarko. Mote
rystės sakramentą suteikė pre
latas Ignas Kelmelis, gi “Rū
tos” ansamblis giesme ir mal
da palydėjo jaunuosius - prie 
Dievo altoriaus.., “Lietuvos Atsi
minimų” radijo valandos Ne- 
warke ir “Rūtos” ansamblio 
direktorius Jokūbas Stukas su
teikė dovaną.

Po jungtuvių apeigų bažny
čioje buvo vestuvių puota Eli

to neturėjome. Čia išliko tik 
tai, ką atsiminė jame vaidinę 
aktoriai,— trūko dviejų veiks
mų ir daug kitų scenų.

šį kartą pagal K. Inčiūros 
planą visą veikalą naujai at
kūrė Antanas Gustaitis, ben
dradarbiaudamas su režisie
rium Ipolitu Tvirbutu. Toks 
pagrindinai atnaujintas “Vin-

W AITRU S 
FDNEEALHOME 

197 Webster Avenne 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorių?

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC 

Patarnavimas diena Ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-6134

AUTOMOBILIŲ PARODA
Amerikos automobilių paro

da atidaryta New Yorko koii- 
sėjuje gruodžio 8 d. Laikraš
čių reporteriams atskiros pa
talpos Athletic Club pastate, 
59 Street ir 7 Avė. kampas, 
12 aukštas, Green Room. Jų 
patogumui yra rašomosios ma
šinėlės ir telefonai. Tame pa
čiame aukšte, Manhattan 
Room, skirtas poilsiui ir pasi- 
vaišinimui.

Spaudos atstovai kviečiami 
pasinaudoti šiais patogumais 
kasdien nuo 3 v. po piet ik 10 
vai. vakaro. Paroda baigsis 
gruodžio 12. Bilietai gaunami 
pas Mr. Harry Williams, Plaza 
Hotel, Room 1401. (Skelb.)

atvykęs iš Prancūzijos dalyva
vo Pavergtų Jungtinių Tautų 
sesijoje. Lankėsi ir Darbinin
ko redakcijoje.

Gimė
Matui ir Aldonai Kairiams 
gruodžio 8 gimė sūnus, ku
riam duotas vardas Matas- 
Paulius.

... LB 1 Nsw Yorko apylinkės 
valdyba šaukia pirmosios N.Y. 
apylinkės narių susirinkimą 
gruodžio 15 d., šeštadieni, 5 
v. v. Piliečių Klubo salėje, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Irena Banaitienė, Maironio 
mokyklos vedėja, padarys 
pranešimą apie pradžios mo
kyklos reikšmę lietuvybės iš
laikymui. Toliau — valdybos 
apyskaita ir naujos valdybos 
rinkimai.

New Yorko menininkę 
susirinkimas Įvyksta gruodžio 
14 d., penktadienį, 7:30 v. v. 
Baltų Laisvės Namuose, 131 
E. 70 St., N. Y. Programoje— 
prof. J. Brazaičio paskaita — 
Visuomenė ieško meno. Po 
paskaitos — kavutė. Kviečia
mi atsilankyti New Yorko gy
veną lietuviai dailininkai, ra
šytojai, muzikai ir visi, kurie 
mėgsta meną.

Juozas Ananis staiga mirė 
spalio 28. Po gedulingų pa
maldų spalio 31 palaidotas 
šv. Mykolo kapinėse.

Adelė Ananienė, ilgai ir 
sunkiai sirgusi, mirė lapkričio 
10. Iš Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios lapkričio 13 palaido
ta miesto kapinėse.

Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje 40 valandų atlaidai įvyks 
gruodžio 14, 15 ir ^6 d.d. Pa
mokslus rytais ir vakarais sa
kys kun. B. Gutauskas, S. J. 
Parapiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti atlaiduose. Kvieslys

mirus, 
liūdinčiai žmonai, sūnui ir dukrai 
reiškiame užuojautą

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton)

zabetho lietuvių piliečių sve
tainėje, kurioje dalyvavo ir 
didžioji dauguma “Rūtos” an
samblio dalyvių su ansamblio 
dirigentu, muziku Algirdu Ka- 
čanausku, direktorium Jokūbu 
Stuku, jo jaunesniuoju broliu, 
ansamblio reikalų vedėju, 
Liudu Stuku ir Jokūbu Stuku 
šen.

Viktoras Vosylius 1950 m. 
atvykęs į Ameriką, tais pačiais 
metais buvo pašauktas karo 
tarnybon. Dalyvavo Korėjos 
kare. 1953 m. grįžęs iš karo 
tarnybos, tuojaus įstojo į 
“Rūtos” ansamblį, kuriame 
aktyviai dalyvaudamas ir susi
pažino su savo žmona Aldona 
Gvazdaityte, kuri taip pat vi
są laiką aktyviai dalyvauja 
ansamblyje. A.R.

su BALETO PROGRAMA, turtingom VAIŠfiM ir ŠAMPANU, grojant JOE THOMAS 
ORKESTRUI, su kitokiais paįvairinimais.
Čia NAUJUOSIUS METUS pakeltoje nuotaikoje sutiks visos Rytinės Amerikos L:etu- 
_ viškas jaunimas.

FAMILY BLESSINO'
A brtotltnl BfettaM tltt — prmnaHzM 
relletom ptoqoe — baad patatrd ta 22 kt. 

and « — "God BlfM (Toor 
Name) Home.** Moonted on p>M flnlsb 
wrougM Iron frante. Send 23.M.

M1CHAH. PKncCE
TM ATE. -T" BBOOKUM 22. S. T.

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greico 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

WORK IN MANHATTAN?
Lite and Relax in Convenient 

(30 Min. by L. I. R. R.) 
Vallejr St resni, L. I.

Ranch type dvvelling: garage: 3 
bedrooms; bath; living-room din_ 
ing area; kitchen ivith refrigerat- 
or: and electric range: club base- 
ment with builLin bar. TV, record 
player; laundry Avit h vvasher and 
dryer; abundant closet spare: 100- 
x60 landscaped lot with fruit trees; 
rear rustic fenced; combination 
storm and screens; quiet neighbors 
in attractive neighborhood; bus 
Service and variety of shopping 
areas within walking distanče. 
LOcust 1-1673.

PARDUODAMA
3-jų šeimų labai gražus na

mas Woodhawene gražiausioje 
vietoje, visai atskiras, didelis 
sklypas, 2 garažai, $23,000.

2-jų šeimų ląbai gražus na
mas prie Highland Parko, gra
žiausioj vietoj, visai atskiras, 
2 garažai, $17,500.

Kreiptis: Juozas Grabaus, 
227 Bedford Avė., Brooklyn, 
N. Y. ST 2-7524.

Jau gauta plotkos
Kūčioms plotkos jau galima 

įsigyti sekmadieniais po kiek
vienų šv. Mišių parapijos sa
lėje po bažnyčia ‘arba salėje 
prie E. 7-tos gatvės po ten 
laikomų mišių. Kitu laiku jas 
galima gauti klebonijoje.

Kalėdinis šokių vakaras
Gruodžio 25 (Kalėdų dieną) 

7 v. v. tautininkų namuose 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Bostono skyrius rengia Kalė
dų šokių vakarą. Veiks bufe
tas, švedai bus maloniai pri
imti ir pavaišinti studentų 
skautų svečių. Jaunimas (nuo 
16 metų) ir visuomenė malo
niai kviečiama prie puikios or
kestrinės šokių muzikos pra
leisti lietuviškoje dvasioje Ka
lėdų vakarą.

Svarbūs "Vinco Kudirkos" 
rėmėjai

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris jau penkeri metai 
verčiasi, negaudamas iš šalies 
jokios finansinės paramos ir 
naujus vaidinimus kurdamas 
tik iš to, ką surenka prie įėji
mo į salę. Tad kiekvieną tau
tiečių pagalba jam yra tikrai 
reikšminga. Rengiant “Vinco 
Kudirkos” spektaklį ypatingo 
Sambūrio dėkingumo nusipel
nė Bostono lietuvių veikėja 
Ona Ivaškienė, kuri savo na
muose davė repeticijoms tin
kamas patalpas beveik trijų 
mėnesių laikotarpiui ir dar į- 
vairiais būdais scenos darbuo
tojams padeda. Toks pat ver
tas dėkingumo rėmėjas yra L. 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, davęs patalpas de
koracijoms gaminti ir laikyti 
Tai gražūs ir sektini pavyz
džiai visiems pasiturintiems 
biznieriams ir visuomenės vei
kėjams. S. B.

Pranciškietės vienuolės, 
sesuo Urbana ir motina Juoza
pa, išvyksta 6 metam į Brazi
liją, kur dirbs jų vienuolyno 
vadovaujamose liet uviškose 
mokyklose. Praeitą savaitę jos 
lankėsi Darbininko redakcijo
je ir pranciškonų vienuolyne.

BARASEVTCIUS ir SDNUb 
F U NE R A L HO M R 

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 
ToL ANdrow 8-2590

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gurno, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, 5ir-

Joseph Garszva
G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

•00 Grud Stnet 
BrooMy*, N. T. 

NOTARTPUBLK

pianinas, kurio kaina $80. Ap
žiūrėti galima kasdien nuo 6 
V. v. Adresas: 129 Engert Av., 
2 aukštas, Brooklyn 22, N.Y.

gpfcnšmmų kfijuotž-;3 o»tų pašto 
Tada sveikinimas eis 

f pirmos klasės paštu ir laiku 
pasieks adresatą. Tada bus 

S gitfima sveikinime ranka pri- 
savo asmeninius linkėji

mus. Taip pat raginama ne- 
ir su kalėdiniai?? siunti- 

^'.;niais,; užrašant tiksliai ir aiš
kiai adresą.

PRADŽIA 9:80 VAL. BILIETŲ KAINA: 8&50
Studentams, perkant iš anksto per Stud. Santarą ar L. Stud. S?ą, ir unif. kariams $3.00

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas* 
(BIELIAUSKAS)

FUNKRAL ROM R į
M. P. BALLAS—Direktorių S
ALB. BALTRONAS-BALTDN g 

Reikšto Vedėjas

amt visų kalėdinių svei- tursos paskaitos. Nutarta Ka- 
v'įėdų praryti ~

į čiuožyklą. Taip pat 
yra planuojama rotatoriumi 
išlošti kuopos laikraštėlį.

Kuopai vadovauja naujai iš
rinkta valdyba: Gediminas 
Naujokaitis — pirm., Dalia 
Minkūnaitė — vicepirm., Vida 
Lūšytė — sekr., Evaldas Re- 
meza — ižd. ir Irena Saudana- 
vičiūtė — socialinių reikalų 
vedėja. Kuopos dvasios vadu 
pakviestas kun. J. Pakalniškis. 
Kęstutis Kudžma pakviestas 
kuopos globėju, Bronė Kalytė 
globoja vyresnes mergai
tes, Irena Banaitytė jaunes
niąsias, o Alfonsas Dzikas su
tiko būti berniukų globėju.

Nusinuodijo šeima
Adomas Noreika gruodžio 4 

Brentwoode buvo pakviestas 
pas savo sūnų vaikų pasaugo
ti. Sūnaus žmona sirgo. Ado
mas Noreika pastebėjo sienoje 
plyšį ir jį užkišo, o tai buvo 
plyšys, pro kurį išėjo dujos. 
Taip naktį gazu nusinuodijo 
visa šeima: pats Adomas No
reika, jo sūnus ir žmona. Liko 
gyvi tik vaikai, kurie laikomi 
deguonyje. ;

Aid^ redakcijos posėdis 
įvyko gruodžio 9 d. Brookly
ne. Posėdyje dalyvavo Anta
nas Vaičiulaitis iš Washingto- 
no, Juozas Girnius iš Bostono, 
Alfonsas Nyka - Niliūnas iš 
Baltimorės, Juozas Brazaitis ir 
T. Leonardas Andriekus. Pasi
keista žurnalo redagavimo 
mintimis ir sudarytas keliems * 
mėnesiams bendro darbo pla-

MODERN1SKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br. oklyn, N. Y.

2 lots in Bay Shore, L. I.
50x100, $1,200 

Call: HOllis 8-1144

Pardavimas
Parduodame,, daug įvairių 

vartotų daiktų: 3 gazinius pe
čius, toileto sėdynių, elektri
nių prosų, prosinimui lentų, 
virtuvės stalą su kėdėms, stik
lines duris, tinkamas iš lauko. 
Visai naujas staliaus varstotas, 
taip pat daug kitų namų apy
vokos . daiktų. Viskas latrai 
prieinama kaina. Galite pama
tyti vakarais iki 9 va!.; šešta
dieniais ir sekmadieniais išti
są dieną. Važiuoti BMT Brigh- 
ton Beach traukiniu, išlipti 
Kingą Highway stotyje.

cas Kudirka” ir bus vaidina
mas Bostone.

Jį režisuoja Ipolitas Tvirbu- 
tas, neseniai iš Vokietijos at
vykęs žinomas Lietuvos teatrų 
režisierius. Tai bus pirmas jo 
didžiulis darbas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Repeti
cijos metui specialiai apsigyve
nęs Bostone, šiam parengimui 
jis skiria visą savo talentą ir 
sveikatos likučius.

Režisieriaus pastangas uo
liai padeda įkūnyti apie tris
dešimt Dramos Sambūrio vai
dintojų, jau penkeri metai da
lyvaujančių Sambūrio spektak
liuose ir visai naujų, žinomų 
vyresniosios kartos kultūri
ninkų ir visuomenės veikėjų. 
Svarbiausią dr. Vinco Kudir
kos vaidmenį atliks mūsų žy
musis aktorius Henrikas Ka
činskas, kuris Bostono vaidini
muose visada sudaro pagrindi
nę atramą.

Režisieriui Ipolitui Tvirbutui 
įvairiuose spektaklio parengi
mo reikaluose padeda Sambū
rio vadovė akt. Aleksandra 
Gustaitienė, o sudėtingą muzi
kinę pastatymo dalį tvarko 
muz. Vytautas Strolia.

Tikimasi, kad režisierius, 
dailininko, gausaus būrio en
tuziastingų vaidintojų ir Sam
būrio vadovybės bendru darbu 
bus sukurtas didelis kultūrinis 
įvykis, kuriuo bus tinkamai 
atžymėta ir Sambūrio penke- 
riu metu sukaktis.


