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Matini* balansas

engrijos laisves

Apie didžiąją kai 
bą iš Romos

• Anglija jau pasirašė pre
kybos sutarti su Gomulkos vy-

nių. Jie šoko į vandeni ir dau- 
gumas pasiekė laivus, bet 20 
dingo.

Bokštas priklauso Shell ben-

rančios ir kitos bendrovės,

pasiskelbė pasitrau- 
Įk^unistų. Tarp jų 

;ių profesorius 
AhP.-purifica*

‘taikos premija”^ Da
bar, kai Stalinas nepopuliarus 
ir santykiai su Maskvos komu
nistais Vakaruose nepopulia
rūs, tai Pietro Nenni pasiskel-

JDE DALYVAVO Bartuosiuose Rūmuose ir abieju partijų pasitari, 
me dėl prezidento programos viduriniuose rytuose. Tai šen. \V. 
F. Kn<>wlandas ir kongresmanas Leslie Arends.

rieutralizavima. vadinas,

šeši “intelektualai

Maskvos pakalikai šoka iš laivo

taHkų bažnyčia — šv. Patriko.

NEW YORKAS ISGAR fcJO paslaptingom bombom kaip. Angliji 
vaiduokliais. Vienam teatre policija, gavusi pranešima*. ieš\o 
bombos po sėdynėm.

vieno milijardo

Prezidentas' EisenlMvraris 
numatė kreiptis į Kongresą j- 
galiojimų panaudoti Amerikos 
karines pajėgas viduriniuose 
rytuose prieš komunizmo ag
resiją. >

Tu įgaliojimų prezidentas 
prašė tik po ilgų pasitarimų 
su valst. sekretorium, tautos 
gynimo taryba, partijų lyderiais 
ir sąjungininkų atstovais.

. . . . . . . riausybe Lenkijoje,be, kad nuo premijos atsisako

Šveicarų liberalų laikraštis 
Die Weltwoche1

Maskvos spauda apie Jugo
slaviją jau skelbia, kad esą 
reikia abejoti, : ar Jugoslavija, 
yra socialistinė valstybė, kol 
ji ima paramą iš Amerikos..

• Maskvos "Izvastija” skuib 
džiasi, kad labai sumažėję 
kultūriniai ryšiai su vakarų 

vė. jiem grasino atleistą ir nu- drovei. Į jį buvo įdėta 1,200 žmonėm. Bet nutyli, kad m- 
baurią visą klasę, tada visa 
klasė, išskyrus S mergaites, 
pabėgo į vakari] Vokietiją.

turi pastoti jiems kelią. Pa
stoti dvejopu būdu: sulaikyti 
sovietus, jei reikės ginklu; 
duoti arabų kraštam- ūkinės 
pagalbos, kaip tai buvo pada
ręs prezidentas Trumanas 
1947, prašydamas Kongresą 
pagalbos Graikijai ir Turkijai, 
kuriom grėsė Sovietų invazija.

Prezidento Eisenhowerio da
bartinis kreipimasis į Kongre
są palyginamas su 1955, kada 
jis gavo įgaliojimus ginti For- 
mozą. Įgaliojimai buvo grasini
mas raudonajai Kinijai, kuri 
jų išsigando. Tokis pat grasi
nimas yra ir dabar Maskvai.

Prezidento įgaliojimų reika
lą paskubino naujausias Syri- 
jos ir Maskvos susitarimas.

Prieža^» -N skubus reika- 
las pasųtriemti Sovietų pa
stangom įkelti^ koją į viduri- 
niusrytus.^ Amerika, padėjo 
arabų valstybėm silpninti jose 
anglų ■ jtaką-'it pagaliau juos 
visai iŠkriiustyŲ. Tačiau ara
bai pašmądė • <|ąegalį išsiversti 
be svetimos įtakos. Pašalinus 
anglus, atsirado tuštuma, į 
kuria veržiasi ĮrusaL Amerika

Maskvoje Syrijos preziden
tas Shukri al-Kuwaitly susitarė 
su Bulganinu dėl karinio gin
klavimo Syrijos kariuomenei. 
Už Maskvos pažadėtus ginklus 
Syrijos prezidentas sutiko pa
tenkinti Maskvos reikalavimą 
“sudemokratinti kariuomenę”, 
tai reiškia.' pašalinti kariuo
menės instruktorius “techni
kus” vakariečius ir jų vietoje 
priimti rusus. Maskva nori tu
rėti Syrijos kariuomenę savo 
agentų kontrolėje, Ža& nenu
eitų jų7'^įjotas ginklavimas 
niekais, kaip tai nutiko Egipte.

Syrija pasižadėjo pradžiai 
prisiimti 250 rusų “technikų”. 
O ginklų jau yra gavusi'iš 
Maskvos 17 Migų, 50 tankų ir 
kitos medžiagos trim pulkam 

laidų 72 milijardai. Iš jų 38.5 apginkluoti. Sovietai, pristaty-

• Ryty Vokietijoj* Strokow 
mieste gimnazistai demonstra
vo savo pritarimą vengram ko
votojam. Iniciatorių jie neišda-

nusakė pasaulio padėtį ir taip 
drąsiai pasakė tiesą kaip jokis 
kitas iš daugelio vyriausybių 
galvų kalėdinių atsišaukimų. 
Jeigu daugumas pastarųjų ten
kinosi kukliais linkėjimais ir 
mažai įtikimu optimizmu, tai 
didysis balsas iš Romos nesi-

daugelis JT narių; kritikavo 
faktą, kad JT laikomasi dvejo
po .mato, kai reikia pasmerkti 
jėgos vartojimą.”

rankose, jeigu gub. Lausche 
paremtų respublikonus admi
nistraciniuose reikaluose.

Pirmas Eisenhowerio reika
las naujame Kongrese -— gau
ti pritarimą vidurinių rytų 
dvejopam nutarimui: pavartoti 
prireikus amerikiečių ginkluo
tas jėgas, duoti arabų kraštam 
400 mil. paramos.

Kitas svarbus reikalas bus 
biudžetas. Jame numatoma iš-

Timo žurnalas jau 30 metų 
renka “metų žmogų”, kuris 
praėjusiais metais daugiausia 
pasaulio dėmesio buvo patrau
kęs ir palikęs savo pėdsakus, 
gerus ar blogus, istorijai.

Tokiu 1956 metų žmogum 
dabar žurnalas paskelbė “Ven-

Suskaičiuojant. pajamų ir buvo apdovanotas paties ri pritraukti į vyriausybę ir
• Kocn. Kinija pareiškė iš- laidų augimą, neatrodo, kad Stalino “taikos premija”; Da- nekomunistinių partijų atsto-

tikimybę Maskvai ir pasmerkė tas •augimas eitų darbo žmo-
Titą. gaus naudai.

Kongresas, aštuoniasdešimt 
penktasis, susirinko pirmu kar
tu sausio 3. Vyriausybei nebus 
lengva savo politiką vykdyti, 
nes abeji rūmai yra demokra
tų rankose. Atstovų rūmuose 
demokratų yra 233, resp. 201. 
Dviejų atstovų klausimas dar 
buvo neišaiškintas, bet tai ne
turi lemiamos reikšmės. Sena
te demokratų yra 49, respub
likonų 47. Tikima, kad sena
tas galėtų Imti respublikonų

taip atsiiie- 1956 metu žmogus: 
pė apie paskutinę kalėdinę Pi- — - -
jaus XII kalbą:

“Kalėdinė popiežiaus kalba 
Europoje su Naujaisiais Me- buvo taip ]aiku, taip aiškiai

Italijos socialistų vadas Pie- • Vengrijos Kadaro vyriau- tais daug prisnigo. Alpėse 
tro Nenni ėjo su komunistais sybė su Maskvos pritarimu no- sausio 2 temperatūra krito 30 

laipsnių žemiau nulio. Audros 
iki 80 mylių greitumu. Aukš
čiausiame Europos kalne Mont 
Blanc 12,000 pėdų aukštyje 
jau 11 dienų yra atkirsti nuo 
pasaulio du kalnų laipiotojai. 
Pagalbos jiem dėl audros ne- varžė pasakyti nemalonius da- 

ir dali pinigų perdavė Italijos • Edenas ir Moflot, Anglijos įmanoma duoti. Tris italų pa- tykus. Pirmiausia Pijus XII, 
raudonajam kryžiui (12,903 bei Prancūzijos min. pirminiu- šliužininkus užgriuvo lavina. nors atmetė bet kokio kryžiaus
dol.), kuris juos sunaudojo kai kreipėsi į Eisenhovverį bei Amerikoje sausio 2 iš ryto karo idėją, bet tvirtai pasakė.
Vengrijos bėgliams šelpti, da- Dulles, kad dabar jie laiko New Yorke temperatūra buvo kad negali būti jokios bendros
lį (J 1,290 dol.) perdavė kitom Amerikos uždaviniu • susitvar- lig šiol žemiausia — 13.2 laip- kalbos su komunizmu. Dėl to
šalpos organizacijom ' .. ........................................ ' ~kyti su Egipto Nasseriu ir kad snių Farenheito. Vėjai buvo 

jie, artimiausi sąjungininkai, iki 45 mylių. Irvington-on-Hud- 
n o retų patirti Amerikos nusi- son temperatūra krito net iki 
statymą tuo klausimu. 4 laipsnių. Šalčiausia sausio 2

diena New Yorke yra buvus 
1918; tada krito iki 1.3 laips-Kiek kaštuoja ABiras

Prancūzijos parlamente bu
vo pranešta, kad karas Alžire 
Prancūzijai per 1956 metus 
atsiėjo arti

Taip pareiškė gen. R. A. Whe- Egipto prezidentas Nasseris 
Valymo darbus pradėjo paskelbė, kad sutartis tarp 

Anglijos ir Egipto, kuri‘buvo
• Hartford*, Conn. gruodžio sudaryta^ 1954 ir pagal kurią 

30 rytą sudegė seniausia ka- a*-'/Tflfl,om ’sąlygom anglai ga
li grįžti į Sueso^ritį — nega
lioja. Anglai paskelbė, kad jie 
tą sutartį laiko galiojančia.

PUOLA AMERIKOS 
POLITIKĄ

Maskvos “Pravda” aštriai 
ėmė pulti Amerikos politiką 
viduriniuose rytuose. Amerika 
norinti būti viduriniuose ry
tuose policininku ir vietoj ang
lų vykdyti imperialistinę poli
tiką. Amerikos naujasis pla
nas viduriniuose rytuose reiš
kiąs “amžinos vergijos” palai
kymą.

Maskvoje Naujų Metų suti
kime kom. partijos * bosas 
Chruščiovas ėmė vaidinti nau
ją komediją — pasakė kalba, 
kurioje išaukštino Staliną’kaip 
“dideli marksistą” ir “kovoto
ją prieš imperializmą”. Kaip 
kovotojai prieš imperializmą' 
— sakėsi Chruščiovas — visi 
bolševikai esą stalinistai.

Iš šios kalbos, o taip pat iš 
Maskvos spaudos sustiprėjusio 
pasisakymo prieš Titą kaip 
“tautinio komunizmo” skelbė
ją stebėtojai daro išvadą, kad 
Maskvoje laimėjo griežtumo ir 
represijų linija, anksčiau var
tota Stalino.

sausio 1
kią nuo

Persijos įlankoje prie Bah- buvo TriestAds 
rein salos sausio 2 audra suga- V. Crisafulli, dai 
dino bokštą, kuris buvo varto- to. skulptorius 
jamas leisti naftai iš Įlankos archit. C. Longo7 
dugno. Bokšte buvo 250 žmo- Trombadore. ir N,

• Sueso kanalas bus atida
rytas laivam tik gegužės mėn. NASSERIS ŽENGIA TOLIAU

Maskvos agentai Syrijoje
nini laivą ir 4 torpedinius 
torlaivius.

Syrijos režimas dabar 
saugumo viršininko pulk, 
raij žinioje. O jis yra “raudo- 

.nas”. -

KALIFORNUoJe gaisram prie Mafilra gesinti lėktuvai neto vaaden* bombas, mHinj H vandens, 
boro, sodos, calcijaus. Gesino 200<P jraisrininkij. '

gus arabų kraštam. Saudi Ara
bija jau dabar neteko trečda
lio naftos pajamų. Trečdalis 
jos naftos ėjo vamzdžiais iki 
Viduržemio jūros. Vamzdžiai 
dabar nukirsti. Saudi Arabija 
1955 lapkričio mėn. gaminda
vo kasdien po 1,049,0000 ba
relių, o 1956 lapkrity tik 719,- 
000. -, < ■ -t

Irako nafta nutrūko, kai Sy
rija nukirto vamzdžius. Irako 
nuostolis kasdien 200,000 dol.

Kipro saloje, kaip pranešė
iglai, per metus nuo pogrin- pijai, Robert F.4oyce 
feJtuvo 201, tt jų 80 anglų, 
ti graikai ir turkai. Su

temų plieno. Sutaisyti reiktų sai daros nemėgstpmi net jų žeistų Buvo 500, tarp jų 224 
apie poros metų. Nuostolių pa- simpatikų vakaruose labiau- anglai. Bbebų susprogdinta 
čiam bokštui už 1,5 mil. dol.^ šiai po Vengrijoje. arti 1000. ___ ^MAniptjai

Rytų Vokietijos delegacija kima, kad šiuo planu Maskva 
sausio 2 išvyko į Maskvą. Lau- ras daugiau pritarimo tarp 
kiama, kad ten bus tariamasi vakarų Vokietijos socialdemo- 
ne tik dėl ūkinės pagalbos, kratų. Maskva tikisi temeti.
Maskva numato naują ofenzy- laimėjus šių metų rinkimus 
va vakarų Vokietijai atitraukti socialdemokratam. Tad jų pa- 
nuo vakarinių sąjungininkų. sisekimą' ir nori visais būdais 
Tam reikalui Maskva pasiūlys paremti. Viešosios nuomonės 
iš naujo užmegsti santykius tyrimas parodė, kad va-
tarp rytų ir vakarų Vokietijos, kiečių pasisako už Vokietijos
palikti Vokietiją neutralią ir 
demilitarizuotą, duoti rytų Vo
kietijai tam tikrų laisvių, nors 
ir ne tokių kaip Lenkijoje. Ti-

grijos laisvės kovotoją”. Jį 
žurnalas laiko daugiausia pa
sukusiu 1956 istoriją. Jis yra 
tas, kuris reiškia “moralinio 
principo triumfą.”

Iš 30 “metinių žmonių” 
žurnalas antru kartu parenka 
nežinomą žmogų, kolektyvini 
ir simbolinį. Pirmasis buvo 
1950 Korėjos karo metu Ski
lęs “Jungtinių Valstybių kovo
tojas”.

itas Nasseris 
didvyris. Ta- 
arabų valsty-

A^ Pursley Fort Wayne vysku-
Bur-

lington, Vt, vyskupijai. Tho- • Kanados geležinkelių pėd
inąs J. McDonough — Savan- kūriai sausio 2 sustreikavo.
nah, Ga_, vyskupijai ir Hflary Susisiekimas sutriko per 17,- 
B. Hacter — Btanarcko. N. 000 mylių. Pirmu kartu taip

per 6 metus - ' stančte datykų eiga

Vienas didžiausių FOiptoų 
dienraščių “Tre Philippines 
Herald” paskelbė pirmame 
puslapyje AP žinią “Lietuvių 
sukilimas prieš sovietinį reži
mą”, o vedamuoju 'lietuvių 
sukilimas” reikalaųia, kad lai
svasis pasaulis butų paslruo-

jis pasisakė prieš Vakarų pa
taikavimo ir tušavimo politiką, 
kuri niekad negali duoti tik
rosios taikos. Negali būti jo
kios abejonės dėl siekimų ir 
metodų tų. kurie siautėja su 
tankais ir grasina atominiais 
ginklais. Jis kritikavo “klai-

• Vatikanas paskyrė penkis dingą realizmą’’, kurio laikosi 
naujus vyskupus Amerikoje r 
Andrew Grutka — Garv nau
jai sudarytai vyskupijai. Leo

socialdemokratų siūlymą. Jei
gu socialdemokratai laimėtų, 
tai būtų sykiu ir Maskvos lai
mėjimas. Už tat ir Amerika 
pasikvietė dabar socialdemo
kratų lyderį Ollenhaueri, ku
ris numatomas kancleriu, jei
gu laimės socialdemokratai.

-- ------- Pakils ir pragyvenimo 
Metų pavakarė buvo šalčiau- išlaidos. labiausiai pabrangs 

mėsa, bet taip pat ir pienas, 
U Saaro kraštas nuo sausio ® kai kuriuose miestuose net

1 iškilmingai perėjo į Vokieti- duona. Pakils ir elektros, tele-
jos priklausomybę < fono, gazo kainos. Net ir mo

kesčiai. Namų ūkio išlaidos, 
• Vokietijos socialdemokra- palyginti su 1947—49 metais 

tų lyderis Ollenhaueris pasisa- šieipet bus 118,2%, o pernai 
kė už raudonosios, Kinijos pri- buvo 116,3%. Pakils taip pat 
ėmimą į Jungt. Tautas. ir bedarbių skaičius: pernai

. ’ „ . m antrame pusmetyje buvo 2,6
. . mil., šiais metais tuo laiku bū-kelionę TWA keleivinis lėktų- - 3 j mil 
vas atliko per 9 vai. 18 min. ’

Naujus metus pradedant, 
ūkiniai specialistai guodžia, 
kad 1957 m. būsią geriau nei

9 Per Naujus Motus kelio- |jet kuriais praėjusiais. Ben- 
nėse žuvo 376. Gaisruose ir ki- (jra kryptis — viskas kils. Pa
tais būdais dar 157, bendras truputį uždarbis _ iki 
žuvusių skaičius 533. Naujų

• Paryžiuje Louvre mažėju
je vienas lankytojas iš Bolivi
jos paleido akmenį į Mona Li- IR AUDRA LIKVIDUOJA 
zos paveikslą. Sužeidė jai tik 
ranką, ne jos klastingą šypsnį. 
Kodėl jis tai padarė? “Turė
jau akmenį HŠenhije, pama
čiau tą paveikslą, ir šovė man 
mintis, duoti jam akmeniu”.

’ Neteka nafta —- 
Nebera pinigų

Egipto pres 
tarp arabų y 
čiatekai kuri< 
bės padeda justi, kokios prak
tinės žalos arabam turėjo Nas- 
serio žygis okupavus Sueso ka- 
nalą?

Arabijos - Amerikos naftos 
bendrovė (Aramco) nusprendė 
1957 sumažinti naftos gamy
ba už 10 mil. dol. Panašiai de-

______________________________ • Metereologijos stotis spė- 
numatyta gynimosi reikalam šia taip pat modernų^ povande- kuries-mokėgg^didelius pini- ja,, kad visa sausį bus šalčiai.

EISENHOWERIS ATSAKE f 4,400,000 užsienio pagalbai. _________ . . ' -
* Prez. Eisenhoweris sausio 2 netenka laukti mokės-
atsakė f Sovietų Bulganino clų sumazinuno. ■ ■ 1 1 I M 1
siūlymą (lapkričio 17) šaukti 
penkių valstybių nusiginklavi
mo konferenciją. Eisenhoweris 
siūlė nusiginklavimo klausimą 
spręsti ne penkių konferenci
joje, bet Jungt Tautose.



tus laivus. Darbam vadovauja JT vardu Amerikos gen. K. \Vhee.

MES KALBAMEKITI SUKILIMUS RENGIA
SPAUDA

PRAMOGOSE TAUTINES DAINOS

A.

Yorko “New Leader” žurnale 
ir kuriame kalba apie sukili
mą Lenkijoje, Vengrijoje bei 
Maskvos politiką. Straipsnis 
dyigubai Įdomus: ką galvoja

stonuos Generolai ne. 
ša buvusio prezidento karsta-

KVIEČIAME sekti mūsų at
karpą, spausdinamą 3 psL Jos 
autorius — visnas populiariau
sių vengrų rašytojų.

Straipsnį “Audra rytų Euro
poje“ autorius pradeda:

“Tautinio komunizmo laimė
jimu Lenkijoje prasideda nau
jas lapas komunizmo ir pa-

Ko nerašo
plačiai rašė apie 

neramumus, nepra- 
‘sukilė-

Spauda pakalbėjo apie suki
limus, perversmus. Minėjo 
1926 metu gruodžio 17 per- 
versmo 30 metų sukaktį. 

. Svarstė trejppus klausimus: 
kas prie perversmo privedė, 
kas jame dalyvavo, kokie jo 

, vaisiai buvo. Bendros nuomo
nės nepriėjo nė vienu tuo 

klausimu. -
Lietuvį Dienose gruodžio rnonė: ilgam laikui pervers

mas nustūmė tautą nuo demo
kratinio kelio. Rūsčiausiai ją 
reiškė Naujienos! “Plęšikai”, 
“savanaudžių smurtininkų gau
jos”. “prisiplakėlių klika”, 
“tamsusis niūrios policijos ir 
žvalgybos teroras”, “gėdinga
sis tautinės vyriausybės kau
ke laikmetis”, “pati blogiau
sioj! ir netikiausioji Lietuvos 
vyriausybė", žodžiai rinkti
niai — lyg jie būtų surinkti 
aj-ba labiausiai nuo to režimo

skyrė dėl perversmo padari
nių* "Dirva" pripažino, kad 
perversmu buvo “pažeista Lie
tuvos demokratinė santvar
ka“. tačiau nuo tada lietuvis 
tapęs Lietuvos žemės šeimi
ninku. ūkinis ir kultūrinis gy
venimas kilęs. Priešinga nuo-

nr. gen. P. Plechavičius pasi
sakė buvęs to perversmo “cen
trinė figūra“. Gen. V. Griga
liūnas - Glovackis nurodė ta
da įsigalėjusi Lietuvoje “liau
dies frontą”, valdant liaudi
ninkų, socialdemokratų ir ma
žumų koalicijai. K. Škirpa, 
liaudininkų žmogus, paneigė 
to meto komunistinio pervers
mo galimybę. M. Krupavičius 
pripažino komunistinio gaiva
lo siautėjimą, bet , mano, kad , 
valdžia būtų su juo susitvar-T, nukentėjusio žmogaus ar bu- 
kiusi ir be perversmo.

Perversmo rengėjų ratą M. 
Krupavičius apribojo net ne 
kariuomene, o tik tautinin
kais. “Sukilimą ruošė tik tau
tininkų partija”, “perversmo 
svarbiausia priežastis buvotau- 

~ tininkų aistringas noras val
dyti”. Jei krikščionys demo
kratai būtų rinkimus laimėję, 
tai ir prieš juos buvęs numa
tytas tautininkų perversmas, 
nes krikščionys demokratai 
buvę didesni tautininkų prie
šai, nei liaudininkai, kurie pa
dėjo tautininkam rinkimuose.* 
Patys krikščionys demokratai 
perversmo rengime nedalyva
vo. K. Škirpa ’ pripažino; kad 
iniciatyva buvo tautininkų, bet 
jiem padėję kai kurie ..krikš
čionių demokratų veikėjai.

. Tautininkų Dirva tvirtino, kad 
“sukilimo atktyvūs dalyviai 
buvo ir krikščionys defriokra-

- tai“, tik jie paskiau tautinin
ku buvę iš valdžios išstumti. 
Naujienos ėjo į talką Dirvai, 
skelbdamos ištraukas iš M. 
Krupavičiaus kalbos seime, 
kur jis teisina fašizmą ir Lie
tuvos socialdemokratus vadi
no bolševikų avangardu.

Dar aštriau nuomonės išsi-
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komunistas pažiūrėjo į 
us Lenkijoj ir Vengrijoj

apie įvykius komunistas. kuris 
komunizmą ir rytus labai ge
rai pažįsta;' už Kokias mm.is 
“tautinio komunizmo'’ atstove 
Jugoslavija kiša savo ideolo
gus į kalėjimą.

riiOTVadai ten ne visur galėjo 
mases kontroliuoti. Masės ^iš
siveržė iš komunizmo ribų 
Lenkijoje, o labiausiai Vengri
joje.

KaL- Jugoslavija žiūrėjo j 
sukilimus rytų Europoje?

Pradžioje Jugoslavijos pa
vyzdys rytų Europos tautom 
daug padėjo eiti į tautinį ko
munizmą. Kovoje su Maskva 
Jugoslavija gavo pripažinimą 
savo “nuosavam keliui į.socia- 
lizmą”. Ir kitos valstybes no
rėjo tada “nuosavo kėffo”T Jų 
protestai prieš nelygybę; prak
tikuojamą Maskvos, virto pro
testais prieš pačią Maskvą.

“Jugoslavija rėmė šitą ne
pasitenkinimo sąjūdį, kol jis 
buvo komunistinių vadų ran
kose, bet pasisakė prieš jį, 
kai tik jis išsiveržė iš jų ran
kų, kaip tai buvo su Vengrija. 
Dėl to Jugoslavija susilaikė 
nuo balso Saugumo Taryboje

sprendaant Sovietų interven
cijos klausimą Vengrijoje. Bu
vo aišku, kad Jugoslavijos tau
tinis komunizmas negali atsi
traukti nuo savo siaurų ideolo
ginių ir biurokratinės klasės 
interesų”.

Kaip į tautinį komunizmą 
žiūri Maskva?

“Imperialistinių apetitų Mas
kva, kad išvengtų Lenkijoje 
sukilimo ir laimėtų laiko, nu
sileido tautiniam komunizmui. 
Kad Gomulka perėmė valdžią, 
buvo tai nuopelnas ne tik len
kų kom. partijos pastangų; 
pirmiausia tai buvo kompro
misas tarp Maskvos ir lenkų

joje buvo suimtas Milovan 
DfHas ir nuteistas trejus ma
tos kalėti. DjUas nemenkas 
žmogus — buvęs diktatoriaus 
Tito draugas, buvęs komunis
tinės Jugoslavijos viceprezi
dentas. Bot jis turėjo nelaimę 
būti stipresnės galvos nei Ti
tas ir virsti Jugoslavijos komu
nizmo ideologu. Jo mintys ne
sutapo su Tite, ir jis buvo iš
mestas iš komiteto o dabar ir 
kalėjime atsidūrė.

Už ką? Už straipsni, kuri _ vergtų rytų Europos tautų is- 
4erijo0^Afį>gn^_tąutęs sirfcUį- 
mu prasideda naujas lapas 
žmonijos istorijoje.

*•
“Nors ąbudu įvykiai nutiko 

veik tuo pačiu metu, bet juos 
skiria ištisa epocha. Įvykiai

' Lenkijoje reiškia triumfą tau
tinio komunizmo, kuri mes pa
žįstame, nors kita forma, iš

'• Jugoslavijos pavyzdžio. Veng
rijos sąjūdis reiškia daugiau.
Jis yra nemažesnės reikšmės, 
kaip Prancūzijos ar Rusijos 
revoliucija.

“Trumpai sakant, abudu į- 
vykiai užduoda klausimus: 1. 
dėl tautinio komunizmo atei
ties galimybiųį 2. dėl komuniz
mo pakeitimo nauja sistema, 
nekomunistine, kurią turi tei
sę pasirinkti tauta, lig šiol val
doma komunistinio režimo, 3. 
dėl sovietinio režimo užsienių 
(ir vidaus) politikos ryšium su 
ta raida”.

Ieškoma atsakymų į tuos 
klausimus; Bjilas sako

dėl tautinio komuniztno:
“Jugoslavijos patirtis rodo, 

kad tautinis komunizmas ne
gali išeiti isf komunizmo ribų. 
Tai reiškia, kad tautinis ko
munizmas negali atnešti tokių 
reformų, kurios komunizmą 
pamažu perkaistų ir atvestų į 
laisvę. Patirtis rodo, kad tau
tinis komunizmas tegali - nu
traukti ryšius su Maskva ir 
savo stilium bei tempu kurti 
toliau tokią pat komunistinę 
sistemą”.

Kuo skiriasi Jugoslavijos ir 
Lenkijos atkritimas nuo Mas
kvos?

Jugoslavijos sukilimas 1948 
buvo galimas dėl to, kad tai 
buvo sukilimas pirmiausia 
prieš svetimą okupaciją, šios 
revoliucijos metu susikūrė 
naujoje komunistinėje valsty
bėje ir nauja klasė: komunis
tinė biurokratija. Jokia rytų 
Europos’ komunistinė valstybė 
neturi tokios klasės, nes jų 
komunistai valdžią priima iš 
Maskvos rankų.

Jugoslavijos p e r v c rsmas 
prieš Maskvą kilo iš jos vadų 
ir komunistinės partijos. Ju
goslavijoje sukilimas buvo rū
pestingai diriguoj*amas ir kon
troliuojamas iš viršaus, ir ten
dencijos eiti toliau, demokrati
jos link, buvo silpnos.

Rytų Europos kraštuose 
priešingai. Sukilimai ten pra
sidėjo iš masių nepasitenkini-

- -
mulkai buvo užtikrinta nepri- 
klausomybė nuo Maskvos, jis 
žengė žingsnį pirmyn. Tačiau 
su drungnom reformom jis 
greitai atsidurs prieš dilemą— 
tarp vidaus demokratijos, ku
ri yra sutapusi su nepriklau
somybe nuo Maskvos, ir Mas
kvai reikalingo komunistinio 
monopolio“.

Tautinio komunizmo atėji-

mas Lenkijoje yra ne galas, c 
tik pradžia tolimesnio nuomo
nių skirtumo viduje tarp pa
čių komunistų ir santykiuose 
su Maskva.

(Bus daugiau)

Končių. Ir patį “perversmą” 
pavadino jau tik “botagu” 

' Balfo pirmininko rankose.
Dar Įdomiau, kad jau ir tą bo
tagą Vienybė pateisino. Girdi, 
“botagas, kuri Balfo pirminin
kas vartoja surambėjusiem 
veikėjam pavykėti, iš dalies 
pateisinamas*... Tuo labiau, 
kad šalpos darbe jam visi ly
gūs.— kunigai ir ubagai. Ne
nuostabu, kad ir kunigai kaip 
Balkūnas, dažnai pajunta Kon
čiaus botagą su mazgu”.

Gerai; kad paskiausiai Vie
nybė pripažino, jog visas 
triukšmas ir kalbos apie per
versmus, konstitucijos pažei
dimą. šalpos likvidavimą kilo 
tik dėl “surambėjusių veikė
jų”, kaip Balfo pirmininkas 
paaiškino spaudoje dėl direk
torių, kurie nesilankė net po
sėdžiuose.. Visas spaudos tvir
tinimas yra pavyzdys, kaip 
mūsų spauda tebesiverčia de
magogija: “surambėjusi veikė
ją” padaro kankiniu, nu
skriaustąja padaro pačią parti
ją. kuriai tas “surambėjęs vei
kėjas” priklauso, tuo tarpu ap
kaltina grupes ir federacijas, 
nieku dėtas ... Skaitytojui 
tenka tik pačiam pasidaryti 
išvadą, kiek ir kurios mūsų 
spaudos tvirtinimais galima 
patikėti.

Šią vasarą buvo ištirti Kauno, liai” ypač žudė saugumiečius, 
Jūros ir Šešupės molynai, ku
rie rasti labai aukštos kokybės. 
Tarp Rokiškio ir Zarasų insti
tutas spėja esant vieno kilo
metro gylyje geležies rūdos 
Palangoje tikimasi užtikti mi
neralinius vandenis. Prie Sta- 
niškių rasta milžiniški klodai 
opoko, kuris būsiąs naudoja
mas cementui gaminti.

Rūpinasi išrfruoti 
slapyvardžius

.. Knygos klubo direktorius 
Ulpis “Tiesoje” reikalauja su
sirūpinti slapyvardžių iššifravi
mu. Girdi, dabar besą reikalo 
lietuviams dangstytis slapyvar
džiais. Ulpis nurodo, .kad dau
gelio slapyvardžių nežino ne 
tik bibliografai, bet ir patys 
autoriai.

IŠ LIETUVOS 
Rašo ALMUS

Programose tautinės dainos
Dėmesio vertas naujas reiš

kinys, kuris matyti iš progra
mos minint A. Žmuidzinavi
čiaus 80 metų sukaktį. Progra
moje buvo tokie dalykai: P. 
Tamuliūno “Lietuva”, S. Šim
kaus “Vai nekukuok”, E. Lau- 
menskienės “Diemedžiu žydė
siu“ ir “žibuoklė”, kurias su
dainavo A. Staškevičiūtė. B. 
Dvarionas skambino Čiurlionio 
tris preliudus, savo kūrybos 
“Mažąją Rapsodiją” ir “šokį“. 
Valstybinis choras, vadovauja
mas K. Kaveckp, “susilaukė 
didelių ovacijų”, padainavęs 
Čiurlionio ‘Kąs bernelio sumy- 
slyta”, “Ant kalno gluosnys”. 
Sasnausko “Užmigo žemė” ir 
“Karvelėlis”, J. Karoso “Obe
lėlė”, J. Naujalio “Pavasaris”, 
J. Gruodžio “žvejai”, K. Ka- 
vecko “Pro žydinčius vartus” 
ir “Sutikt taye norėčiau”. B.

Nemuno kran-

tačiau nė vienu žodžiu nepri
simena apie dešimtis tūkstan
čių pabėgėlių.

Mokslininkų atrinkimas
Lapkričio ,18 “Tiesa” sumi

nėjo profesorius, kurie buvo 
pakelti i aukštesni laipsnį — . 
akademikais pakelti prof. Po
vilas Brazdžiūnas. Kazys . Bąr- 
šiauskas, Jonas Janickis, Pra
nas šivickis, Kostas Jablons
kis: nariais — koresponden
tais — Stasys Vabalevičius. 
Algirdas Žukauskas, Antanas 
Minkevičius, Jonas Dagys, Juo
zas Tonkūnas (iš Sibiro grįžęs 
buvęs švietimo ministeris), 
Petras Vasinauskas, Jonas Bu
lavas, Genrikas Zimanas. Kan
didatas Konradas Aleksa neti
kėtai mirė.

šiemet su- 
prieš me- 
aiškinimą, 
kovoti dėl 

Vienybės

kad programa 
“nepaprastai 

baigiant

“Tiesa”
Vengrijos 
leisdama nė to. kad

sei-

es

vusio prie to režimo “prisipla
kėlio” ...

Visas spaudos atsiliepimas 
apie perversmą rodo, kad dar 
negalime žiūrėti kaip i istori
jos faktą. Jis dar tęsiasi ir ais
tras sukelia didesnes, karin
gesnes nei 1926 metais. *

-

NUap*. Soup w<-wy*»rkk tėn ant 
kak* •'£ ’

APIE 1941 METU 
SUKILIMĄ

Vienybė gruodžio 19, kalbė
dama apie 1941 sukilimą prieš 
bolševikus, kuriam 
ėjo 15 metų, tęsia 
tus leistą Naujienų 
kad sukilėliai ėmę 
šiltų vietų. Nauja
aiškinime dabar tai, kad ji 
tvirtina, jog po sukilimo “krik
ščionys demokratai, valdydami 
iš vokiečių malonės'’, skriaudė 
nacianalistus ir tt... Tokių ne
sąmonių dar nebuvo mūsų 
spaudoje. Kai kitus ima kal
tinti valdžius “iš vokiečių ma
lonės”. be jokių faktų ir Įro
dymų. tenka tik pagalvoti, ar 
toks kaltintojas nebus vienas 
iš tų, kurie apie kitų naudoji
mąsi vokiečių malone galvoja 
pagal save.

IR DAR APIE 
VIEKĄ PERVERSMĄ

Naujienos aprašė Balfo
mą Detroite, kaip renkant 
direktorius buvę politikavimo 
ir pirmininkaujantis net apsi- 

. ve kęs, tačiau viskas baigėsi 
g< ”ai. Sandara gruodžia 7 ra
si kad viskas baigėsi blogai, 
r 5 įvykdytas Ralfe “pervers
mas”. “Balfas neteko legalio 
pagrindo”, “sugriovė esamą 
Balfo konstituciją". - ir jeigu 
ncpasitaisys. “tai turės užsida
ryti ar bent, suspenduoti veik
lą”. Vienybė ieškojo kaltinin
kų ir juos surado — esą kata
likai vykdę savo planą paša
linti iš Balfo tautininkus ir 
sandaricčius; šituo tikslu buvę 
išbraukti iš Balfo direktorių 
A. Olis ir St. Gegužis. Bet jau 
kitam nr. Vienybė pakeitė 
kursą — kaltininku paskelbė 
jau ne "katalikus" ■ (Sandara 
kaltę vertė I.RK Federacijai), 
o tik Balfo pirmininką kan

Prancūzai skaito pinigus
Prancūzų spaudoje pasipik

tinimas Prancūzijos sportinin
kais, kurie dalyvavo Australi
joje olimpiadoje, kur žiauriai 
pralaimėjo. Kada vieno sporti
ninko nusiuntimas — skun
džiasi spauda — kaštavo po
vieną milijoną frankų (apie 
3000 dol.L kam reikėjo 180 
sportininkų, kada Amerika 
turėjo tik 400, ar tam, kad 
mokesčiai būtų pakelti? Nura
minant prancūzų spaudą gali
ma sakyti, kad tas išlaidas pa
dengs Amerikos mokesčių mo
kėtojai.

Dvariono “Ant 
to”. ’

“Tiesa“ sako, 
buvusi sutikta
šiltai” minėjimą 
Žmuidzinavičius dėkojo “parti
jai”.

Vadinas, programa išsivertė 
su lietuviškom dainom. lietu
viška muzika, be sovietinės ir 
rusiškos. Tai nėra atsitiktinis 
reiškinys, kaip "matyt iš prie
kaištų spaudoje.

O. Naktinienė. Kauno mies
to kultūros skyriaus vedėja 
prikiša Kauno choram, kad iš 
jų repertuaro išnyko rusų 
kompozitorių dainos apie "so
cialistinę . tėvynę”. Ji duoda 
suprasti, kad

jai politrukai spiria įterpti 
svetimų dainų, tai Kauno cho
rai verčiau pasirenka tirolie
čiu, italu ir indonezijiečiu, nei 
rusu dainas.

Naktinienė pripažįsta, kad 
pastaraisiais metais Kauno 
chorų lygis žymiai pakilęs, ir 
jų koncertai daug mieliau esą 
lankomi. Kaune pirmaująs po
litechnikos instituto choras, 
vadovaujamas K. Griauzdės. 
Naktįmenei patiko jo progra
ma — J. Žilevičiaus “Anapus 
Ežero". Naujelio "Pa^SSaris". 
Kovalio "Tėvynėjjfkit. Nakti
nienė prikiša 
kad šių re

/k r Jurt 1į&įinmnq

tiem choram.
rtuarų per gausu 

gjKT dainuškų. Girdi. į- 
dainos “Santa Liučija". 

a "kalnuose dainuo- 
Klr pati Naktinienė pikti

nasi, kad esą labai mažai pas
taruoju metu perkama lietu
viškų dainų plokštelių, o visur 
skamba užsienietiški šlageriai.

The dollar in your pocket now will help makc it posrane 
for hūn to walk witbout braces.

And mere:
It will hclp tram the banda and minda of many profeasioaa! 
espcrts, all desperatdy needed... it will help finance re- 
aearch to pcrfect tbe vaccinc.

Jodoy, thtn h Ims polio, būt:
Tena of thousandtt boru too aoon for tbe vaccine štili noM 
your help.

•FO« MlJT ir hemta** brite* pe 
MII p*rdu*1»» prie MaHtai.

kurte* tarėjo

Rasią geležiu?
“Tiescjc” geologijos institu

to vedėjas A. Vala pasakoja, 
kad instittate daugiausia ap
skaičiuoja C jforpynų talpumą

Join MARCH OF DIMES
I N J A N U A R ¥
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Metai prasideda saugiai
Metai visada prasideda Ka

lėdų švenčių nuotaikoje, žmo
nės dar tebegyvena praėjusių 
švenčių Įspūdžiais, kalba apie 
taiką ir ramybę ir toje nuo
taikoje sutinka Naujuosius 
Metus. Čia dar vieni kitiem 
palinki laimės ir sėkmės. Dėl 
to, kokie neramūs bebūtų pa
saulio Įvykiai, Naujieji Metai 
vis tiek pasitinkami su ramia 
nuotaika ir viltimi. Atsiliepia 
dar Kalėdų švenčių aidas — 
“ramybė geros valios . žmo
nėm.” Iš tos geros valios ir po
litikai apie Kalėdas bei Nau
jus Metus pakalba apie taiką 
ir ramybę, šiemet dar buvo 
pakalbėta ir apie saugumą. 
Tokią kalbą dar prieš Kalėdas 
pasakė JAV valstybės sekreto
rius John Foster Dulles. Bet 
apie kieno saugumą jisai kal
bėjo?

★
Dulles sumanė . Įtikinti so

vietus, kad jie gali “neturėti 
jokios baimės”, jog juos kas 
pultų. Gerai žinome, kad so
vietai visą laiką šaukte šaukia, 
jog jie yra “taikūs”, tik kapi
talistinis pasaulis tos taikos 
nenori, nes siekia sugriauti 
Sovietų Rusijos socialistinę 
santvarką. Negi Dulles tam 
patikėjo ir užsimojo sovietus 
Įtikinti, kad taip nėra? Jei 
taip būtų, tai pasirodytų, jog 
sovietų propaganda paveikia 
net tuos, kurie labai gerai in
formuoti apie nuolatini sovie
tų agresyvumą. Tuo nesinori 
tikėti. Taip pat nėra pagrindo 
manyti, kad Dulles nežinotų 
marksistinės sov. doktrinos, pa

gal kurią visas vadinamas ka
pitalistinis pasaulis turįs būti 
sukomunistintas. Iš čia kyla 
Sovietų Sąjungos agresyvu
mas, kurio negali sustabdyti 
jokie pareiškimai, kad patiem 
sovietam negresia pavojus. Jie 
sudaro kitiem pavojų. Kam ta
da reikalinga sakyti žudikui, 
besikėsinančiam Į kitų gyvybę,

PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams'$6.00 
Brooklyn, N. Y.$6.50 
Pusei metų$3.50 
Užsienyje$6.50

kad jo niekas neketina grieb
ti už kaklo? •

★
Iš tos Dulles kalbos tegalima 

padaryti vieną išvadą: norima 
atgaivinti koegzistenciją, ku
rią nužudė Vengrijos sukili
mas ir sovietų Įkaitintas kon
fliktas dėl Sueso kanalo. Išva
da yra parodoksali ta prasme, 
kad ši kartą koegzistencijos 
ieško nebe sovietai, o JAV po
litika. Kai dar prisimename 
pareiškimus, kad JAV nesie
kia satelitiniuose kraštuose 
grąžinti “kapitalistinės tvar
kos”, atseit, pądęti išsilaisvint 
iš komunizmo vergijos, tai 
stiprėja Įspūdis, kaip JAV ‘la
bai rūpi su Sovietų Sąjunga 
sugyventi. Tam skiriami ir žo
džiai apie saugumo garantijas. 
Kokias išvadas iš to gali pasi
daryti pavergtieji, apie kurių 
išlaisvinimą nebe vieną kartą 
buvo garsiai kalbėta?

Saugumas, kuri norima už
tikrinti sovietam, virsta ne
saugumu pavergtiesiem, kad 
jie toliau norima palikti so
vietų terorui. Šiuo atžvilgiu 
pavergtiesiem geriau, kad so
vietai yra agresyvūs, nes ki
tiem karu grasydami, jie tuos 
kitus prieš save sukelia ir pa
daro pavergtųjų talkininkais.

Dulles, matyt, norėtų, kad 
Įvykiai neriedėtų šita linkme 
ir Ameriką pastatytų paverg
tųjų pusėje net su ginklu ran
koje. Reikia suprasti ir Įver
tinti tą nenorą karo, bet rei
kia taip pat žinoti, kad saugu
mo garantijom sovietam karas 
tik pakurstomas, nes spvietai 
dar labiau nepaliks kitų kraš
tų ramybėje, jeigu jiems bus 
užtikrinta ramybė.

Dėl to, jei Dulles kalba ir 
paliks kam kartumo, ji padė
ties nekeičia. Tai Kalėdų nuo
taikoje pasakytas žodis, kad 
metus pradėtume “saugiai”.

Naujais metais. dairomės į
1957 mėty sukaktysPradėdami naujuosius me

tus, labai norėtume žinoti, ko
kie jie mums bus. Bet ateitis 
yra neįspėjama mįslė. Net 
konkretūs mūsų darbai, ku
riuos numatome ateičiai, nevi- 
sada išeina tokie, kaip norime. 
Vienas amerikietis, Allen Saun 
ders, yra taikliai pasakęs: “Gy
venimas yra tai, kas mums Į- 
vyksta, planuojant visai ką ki
tą”.

Kas yra jau Įvykę, vadina
me istorija. Ji atsiliepia mūsų 
dabarčiai ir ateičiai. Dėl to 
mes . dažnai gręžiamės i praei
tį ir rankiojame iš jos žymes
nius Įvykius. Tai mūsų mini
mos sukaktys. Kartais jose 
randame nemaža panašumo 
mūsų laikam. Ką galėtume 
prisiminti 1957 metais?

VISUOTINĖJE ISTORIJOJE
Prieš 1000 metų mūsų akis 

užkliūtų už Vokietijos, kuri 
tada augo i didelę imperiją 
tarp Baltijos ir Viduržetnio 
marių. Imperatorius Ottonas 
Didysis tai savo imperijai pri
jungė slavus, gyvenusius apie 
Elbę ir Oderį. Tai senas daly
kas ir kartu naujas. Naujas 
jisai yra lenkam. Visi lenkai— 
ir komunistai ir nekomunistai 
— šiandien kietai laikosi Ode- 
rio-Neissės linijos, kurią jiem 
atstatė antrasis Didysis karas, 
arba geriau. Sovietų politika. 
Lenkai dėl to pakliuvo Į dile
mą: jeigu jie ir toliau eitų su 
sovietais, tai neturėtų visiškos 
nepriklausomybės; jeigu jie iš
eitų prieš sovietus, tai netek
tų Oderio sienos. Šiaip ar taip, 
neišeina gerai. O tai veikia 
ateitį.

Prieš 500 metu turkai tebe
siplėtė Balkanuose ir sudarė 
krikščioniškajai Europai dide
lį pavojų, kaip šiandien bo’še- 
vikai. Ir vėliavos simbolis bu
vo toks pat: jaunas mėnulis 
kaip 'piautuvas. Su turkais 
narsiausiai tada kovojo veng
rai, kaip ir šiandien, ir kaip 
anuomet jie po prievartos ak
tais padėdavo savo parašus su 
raidėm F. C. (feci ęoactus —■' 
padariau priverstas), taip mū- 
sų( laikais bolševikų kalėjime 
tai pakartojo Kardinolas Min- 
dszenty.

Prieš 250 mėty Anglija ir 
Škotija susijungė Į Didžiąją 
Britaniją, kuri nuolat vis augo 
ir plėtėsi. Šiandien ji jau tru
pa — iš karalienės Elzbietos 
II vainiko krinta vienas po ki
to dominijų ir kolonijų dei
mantai.

Prieš 150 metų Napoleonas 
pasiekė savo galybės viršūnės

ir su Rusijos caru Aleksandru 
I Tilžėje (1807) dalinosi pasau
liu — vienam Vakarai, kitam 
Rytai, o tarp abiejų .“amžina 
brolybė”. Siena ėjo skersai 
Lietuvą. Ar tai neprimena da
bar keliamos minties sudaryti 
kažkur prie Baltijos neutralu
mo juostą tarp Vakarų ir Ry
tų? Bet dėl to nereikėtų nusi 
minti.“ Amžinos sutartyš” 
trunka tik kelerius metus. Po 
penkerių metų Napoleonas jau 
degino Maskvą, o šalčiai svili
no jo kariuomenę. Dabar gali 
vienus ir kitus svilinti atominė 
ugnis, nors Vakarai ir rastų su 
Rytais laikiną koegzistenciją.

Prieš 100 matų po caro Ni- 
kalojaus I mirties (1856) ir 
Krymo karo (1856) Rusijoje 
prasidėjo liberalizacija sū caru 
Aleksandru II. Dar praėjo kiek 
laiko, kol ji virto socializacija 
ir bolševizmo vystyklais.

Prieš 50 msty Europos poli
tikoje padarytas didelis posū
kis į pirmąjį Didįjį karą, kai 
Anglija susitarė su Rusija 
(1907) dėl įtakos artimoje Azi
joje. Tai buvo užuomazga san
tarvės, kuri Didžiajame kare 
išėjo prieš vokiečius, austrus 
ir turkus.

Prieš 40 metų pasibaigė Ru
sijoje Romanovų dinastija, 

IR KALĖDINIUOSE POKYLIUOSE juodu labiau domisi mokyk
los trimestriniais pažymėjimais negu kalėdiniais sveikinimais. 
Nors juodu abudu su karūnom, bet karalius yra tik vienas iš jų 
— Švedijos princas Carl Gustavas (dešinėje).

trukusi 300 metų, kai nuo so
sto atsisakė caras Mikalojus II 
(1917 II. 16); tų pačių metų 
rudenį (XI. 6—7) užsidegė bol
ševikų revoliucija, kurios 
pasekmių dar nebaigėme išgy
venti.

Prieš 25 metus sudarytas 
Kellego paktas, pavadintas 
JAV sekretoriaus vardu. JĮ pa
sirašė 60 valstybių. Jos pasi
žadėjo nesigriebti karo ginčam 
spręsti, bet tas paktas liko ne
gyva raide. Antrasis Didysis 
karas buvo dar žiauresnis už 
pirmąjį. Koks bus tretysis, ku
rį draudžia naujas Kellogo pak
tas, dabar vadinamas Jungti
nių Tautų charta?

Taip pat prieš 25 metus 
Vienoje socialistai buvo sukė
lę riaušes ir norėjo Įsteigti Au
strijos raudonąją respubliką. 
Kai to gero paragavo po ant
rojo Didžiojo karo bolševikų 
okupacijoj, apie tai jau nebe- 
svajoja. Socializmas pagimdė 
komunizmą, bet komunizmas 
dabar žudo socializmą. Tai jau 
mūsų dienų paradoksas.

LIETUVOS ISTORIJOJE
Prieš 500 mėty Maskva išei

na į ofenzyvą’ prieš Didžiąją 
Lietuvos Kunigaikštystę ir 
Lenkiją. 1449 metų sutartis

praeitį
buvo pirmasis Maskvos laimė
jimas. Lietuva savo žemes ry
tuose pradeda prarasti Mask
vai, kuri auga Į didžiąją vals
tybę ir spraudžiasi Į Baltijos 
marias.

Prieš 400 mėty Pasvalyje su
daryta sutartis su Livonija, 
kuri norėta išlaikyti Lietuvos 
Įtakoje. Caras Ignas Žiaurusis 
dėl to pradėjo Livonijos karą. 
Latvių ir estų žemės rusų bu
vo didžiai nuniokotos, daug 
gyventojų ištremta, vaikai bu
vo varstomi ant tvoros stati
nių, moterys niekinamos. Kuo 
tai skyrėsi nuo rusų kariuo
menės orgijų praėjusio karo 
metu?
, Prieš 300 mėty, rusam pirmą 
kartą giliai Įsibrovus i Lietuvą 
ir sudeginus Vilnių (1654), 
maskoliai tebesiautėjo; prisi
dėjo ir švedai. Daug dvarų ir 
ūkių buvo taip sunaikinta, kad 
nebuvo galima nė vietos atpa
žinti.

Prieš 250 mėty Lietuva sken
di naujam rusų ir švedų tva
ne šiaurės karo metu, švedam 
vadovauja Karolis XII, rusam 
Petras Didysis. Su tais karais 
Lietuvon užslinko didysis ma
ras ir badas. Tos nelaimės kai 
kur nepaliko nė trečdalio gy
ventojų.

Prieš 200 mėty rusai žygia
vo per Lietuvą, tartum per sa
vo žemę. Jie ėjo padėti Austri
jai, kuri septynerių metų kare 
buvo užpulta ir Įveikta iškilu
sios Prūsijos.

Prieš 150 mėty Tilžės taiko
je Napoleonas dalį, Lietuvos,

“Turtingų skurdžių” autorius
Vengrų tauta, taip herojiš

kai gynusi savo laisvę, susi
laukė viso pasaulio dėmesio. 
Darbininkas atkreipė akis ir i 
jos literatūrą. Su šiuo nume
riu pradedame spausdinti M. 
Jokajaus apysaką — TURTIN
GI SKURDŽIAI.*

Autorius vengriškai tariasi 
Mor Jokai. Čia vartojame pa
vardės lietuvišką lytį — Joka- 
jus. Jis gimė 1825 m., mirė 
1904 m. 1846 m. baigė teisę, 
bet visą laiką vertėsi kaip re
daktorius, rašytojas. 1861— 
1897 buvo Vengrijos parla
mento atstovas, liberalinės 
opozicijos vadas.

M. Jokajus Įdomus tuo, kad 
prieš šimtą metų taip pat da
lyvavo laisvės kovose, 1848 m. 
drauge su Petoefi buvo revo
liucinės jaunuomenės vadas. 
Laisvės troškimas ir geras sa
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rūpi mažieji ir mūsų

100 mėty caro Alek-
II liberalizacija vedė Į

kurią buvo užėmusi Prūsija, 
priskyrė Varšuvos kunigaikš
tystei. Siena ėjo Nemuną. 
Lietuvos bajorai turėjo vilčių, 
kad bus atkurta ir Lietuvos 
kunigaikštystė, bet jie apsivy
lė. Kas dėjosi su Napoleonu, 
nuo rusų nukentėjo. Negi di- 
diesiem 
laikais?

Prieš 
sandro 
baudžiavos panaikinimą. Bet 
kaip ir mūsų laikais, tie “lais
vesni vėjai”, žmones sukėlę 
priešintis ir rusų valdymui, 
Lietuvoje pasibaigė nauja bau
džiava — spaudos draudimu ir 
rusų represijom. Kuo pasibaigs 
dabartinė Chruščiovo “libera
lizacija'’?

Prieš 50 mėty buvo išrinkta 
trečioji Rusijos dūmą (parla
mentas). Jame buvo ir Lietu
vos atstovai. Lietuvoje duota 
vidinė laisvė kurti draugijas.

Prieš 25 metus nepriklauso
moje Lietuvoje Smetona' pa
leido tretįjį seimą, bet naujų 
rinkimų nepaskelbė ir Steigia
mojo Seimo priimtąją konsti
tuciją sulaužė. Tai laikoma 
antruoju perversmu po gruo
džio 17. Lietuva toliau valdo
ma diktatūriškai.

Prieš 30 metų (1927 II. 16) 
mirė Jonas Basanavičius, bu
vęs Tarybos pirmininkas ir 
Vasario 16 signataras. Jis pa
laidotas Vilniuje, Rasų kapinė
se. — Tais pačiais metais mi
rė ir Tomas Naruševičius, Va
sario 16 signataras, kurio bro
lis buvo Lenkijos prezidentu.

kai kurios iš tų sukakčių 
vertos plačiau panagrinėti. Bet 
tai savo laiku. S. Suž.

vo tautos pažinimas nužymėjo 
jo visą kūrybą. Jis moka pa
gaunančiai pasakoti, turi la
kią fantaziją ir daug humoro. 
Visom savo šaknim Įaugęs Į 
vengrų tautą, daugiausia sau 
temų ėmėsi iš vengrų istorijos. 
Jis pasidarė populiariausias, 
gausiausias vengrų rašytojas, 
sukūręs apie 300 veikalų.

Lietuvių kalbon jo išversta 
nemaža. 1892 m. A. Kriščiu- 
kaitis - Aišbė atpasakojo jo 
romaną “Pajudinkime, vyrai, 
žemę”, antra laida išleista 1921 
m. 1933 m. šv. Kazimiero 
Draugija išleido “Turtingus 
skurdžius”, kuriuos išvertė 
Juozas Sužiedėlis, (šiai Darbi
ninke spausdinamai atkarpai 
ir naudojamės jo vertimu). 
1939 m. pasirodė “Senieji tab- 
labirai”, vertė O. ir J. Grakau
skai 1938—39 m. “Akmeninė 
širdis”, vertė A. Andriulionis.

M. JOKAJUS

TURTINGI •
SKURDŽIAI

Išvertė Juozas Sužiedėlis

1. BUDRIUS, IEŠMININKO 
ŠUO

“Iš Rutkų ateinąs traukinys 
šešias minutes vėluoja!”

Toks sakinys buvo matyti 
parašytas kreida juodoje len
toje, pakabintoje ant Pešto 
valstybinių* geležinkelių sto
ties sienos. Tuo metu, kada 
šios apysakos veiksmas prasi
dėjo, dar nebuvo puikios cent
rinės stoties, kuri šiandien sto
vi Kerespeskio gatvės gale. 
Vienintelis skurdus stoties tro- 
besėlis priiminėjo iš Aukštuti
nės Vengrijos atplaukiančius 
keleivius, o menkučiai ir ne
patogūs omnibusai išvežioda
vo juos ilgiausiąja, šiauriausią
ja, bjauriausiai išgrįstąja mie
sto gatve į tą sritį, kur buvo 
daug užeigų ir viešnamių.

Kas nuostabu, kad trauki
nys vėluoja! Baisi pūga papras
čiausią kelionę padarydavo iš 
tikro pavojingu žygiu. Jud
riausiose miesto gatvėse iš 

abiejų šalių stirksojo tikros 
sniego kalnų grandinės; bet 
koks kelio pėdsakas buvo už
pustytas ir palaidotas kažkur 
siautėjančioje audroje. Sniegas 
dribo tokiais tankiais ir dide
liais gabalais, tarytum tenai 
aukštybėse kas milijonus žąsų 
būtų pešęs!. . . Neatsidusda- 
mas dirbo sniego valomas plū
gas, tačiau veltui. Didelis bū
rys darbininkų sąžiningai sten
gėsi nuvalyti kelią arba bent 
taką traukiniui praeiti, tačiau 
kas iš tų pastangų, jeigu pu
sės dienos darbas per dvi va
landas dingdavo kažkur, nė 
žymės nepalikdamas. Gamta, 
tarytum, tyčiote tyčiojosi žmo
gaus protu.

Vengrų valstybės geležinke
lių stoties perone išskiriame 
tris žmogystas, nors šiaip jau 
visa kita Jaiko apgaubusios 
nepermatomos miglos. Vieną 
tų žmogystų yra durininkas, 
kuris retkarčiais labai prie

kaištingai žvilgsi Į dangų ir, 
tartum, klausia: ar tenai, auk
štybėse, jau pritrūko bet ko
kios pagarbos geležinkelių di
rekcijai ir josios rėguliaminui? 
Toliau matome policininką, 
kuriam jau iki gyvo kaulo į- 
kyrėjo sniego pusnis, Įkyrėjo 
taip, jog žmogelis Įsispraudė į 
durų išdubą, tarytum tenai 
darganai būtų taip uždrausta 
Įsiveržti, kaip uždraudžiama 
“valkatoms”. Pagaliau trečia
sis asmuo yra seklys, kurio 
niekada netrūksta kiekvieną 
kartą traukiniui ateinant; ta
tai yra padoriai miestietiškai 
apsivilkęs vyras, keistais zig
zagais bėginėjąs po peroną, 
čia polkos žingsniu driksėda- 
mas, čia čerdašo ritmu liūliuo
damas. Tačiau daugiau negu 
tikra, kad tokių originalių jojo 
judesių priežastis nėra gera 
nuotaika, o greičiau baimė, 
kad ateityje, turėdamas nušal- 
dytas kojas, negalėtų taip sėk
mingai dirbti sostinės saugu
mui, kaip dirbęs iki šiol.

Tarnybinis valdininkas sėdi 
šildyto kambario viduje prie 
telegrafo aparato. Jis negali 
pasitraukti iš savo vietos, jei 
net ir norėtų, nes tokią kri- 
tingą dieną telegrama telegra
mą gena.

— Pagaliau, garbė Dievui! 
— sušuko durininkas. — Aš 

maniau, kad tas prakeiktas 
traukinys iki mūsų visai ne
ateis.

— Taip, bet iš kur žinai, 
kad ateina? — paklausė poli
cijos agentas, sustodamas prie
šais durininką. — Juk signalo 
dar nebuvo.

— Tačiau tamsta girdėjai 
prieš valandėlę šunį lojant,— 
atsakė paklaustasis. — Kiek 
tik kartų Budrius taip suloja, 
nereikia abejoti, kad traukinys 
ateina; man jau nebereikia 
signalo.

— Nuostabu! — sušuko sek
lys. — Tai kažkas naujo, kad 
direkcija laiko savo signalus 
šunis.

— Kur tau, niekai! Juk tai 
šuo ne direkcijos, tai Adomo 
Kaporo. senojo iešmininko, 
nuosavybė. Vargšas senis! Iki 
šiol vis dar tebekruta; tačiau, 
iš tikro, jis tik dėl šuns lai
komas tokioje atsakingoje vie
toje. Juk ne juokas, kai tenka 
keturiasdešimt aštuonios va
landos be pertraukos išlindoti 
skurdžioje oloje, negalint nė 
per žingsnį iš vietos pasitrauk
ti. Todėl nenuostabu, kad se
niui pačios akys kartais mer
kiasi. O jeigu jam nebūtų šito 
Budriausi* Jis giedros ir negie- 
dros metu vienodai guli ant 
bėgių, ir mažių mažiausia už 
pusės mylios išgirsta traukinio 

bildesį. Tada jis ūmai Įšoka Į 
trobelpalaikę ir ištraukia iš 
jos Adomą Kaporą, kad atlik
tų savo pareigą.

— Nuostabus šuo!
— Tačiau tai dar ne visa. 

Kartais pasitaiko, kad miegūs
tas senis ne tą suklį pakrei
pia, kurs reikia pakreipti. Ta
da Budrius tol loja, tol stau
gia ir tol jį purto, kol jis ga
liausiai suvokia ir pataiso sa
vo klaidą. Iki šiol senis tarny
boje nepadarė nė mažiausio 
nusikaltimo, už ką jis turi bū
ti dėkingas keturkojui savo 
padėjėjui. O juk Adomas Ka- 
poras čia tarnauja jau dau
giau kaip dvidešimt metų.

— Mm, mm! — murmėjo 
seklys, — ir vis dėl to tasai 
tamstos traukinys kažkodėl iki 
šiol vis dar neateina.

Galų gale! Sulojus šuniui, 
teko laukti dar penkios ilgos 
minutės, iki suskambėjo elekt
ros skambutis, o netrukus po 
to tęsiamai nušvilpė garvežys. 
Seklys stabtelėjo priešais du
rų įdauboje Įsispraudusį poli
cininką ir sušuko:

— Dabar į vietą. Jonai!
Policininkas išsitempęs atsi

stojo paliai išeinamąsias du
ris, o durininkas nusiskubino 
i varpą ir paskambino, tuo 
skelbdamas traukinį ateinantį. 
Šis skambinimas išvadino uni

formuotą valdininką, paskui 
kurį atgužėjo keletas nešikų, 
su kailinėmis kepurėmis, šil
tais apsiaustais ir ilgaaulėmis 
pušnimis.

Su atkištu priešais garvežį 
sniego valikliu, šnopšdamas 
ir tratėdamas, traukinys Įdar
dėjo Į stotį. Vagonai skęste 
skęsta sniego debesų kamuo
liuose, bet šalia veliklio, prieš 
pat garvežį, risčia bėga nedi
dukas šuo, baltais ir juodais 
lopais; bėga, tarytum trauki
niui kelią rodydamas. Kartais 
jis atsiduria jau taip arti gar
vežio, jog jį ima liesti išsiki
šusių žibintų pagaikščiai, tada 
jis šoka į šalį, tačiau iŠ kelio 
neišsisuka. Tai Budrius, ieš
mininko šuo.

Visą traukinį sudaro garve
žys, vandens ir anglies vež- 
muo, prie kurio prikabintas 
vagonas, grūste prigrūstas 
darbininkų. ,ir antras vagonas, 
nudažytas pusiau žaliai, pusiau 
geltonai ir perskirtas į pirmo
sios ir antrosios klasių sky
rius, o pačiame gale buvo dar 
vienas trečios klasės vagonas, 
nudažytas rudai. Prekių vago
nai, matyti, buvo kur nors pa
keliui palikti.

Seklys pažvelgė į pirmosios 
ir antrosios klasės skyrius, iš 
kurio langų lempų šviesa žėrė 

Į peroną. Abudu skyriai buvo 
tušti.

— Kas čia galėtų būti? 
šiandien keleivių visai neturi
te? — paklausė jis kondukto
rių Nr. L

— Velnią čia turėsi!
— Tai kur jie pasiliko.
— Pragare, Hatvanoje.
Ir skuba užkalbintasis toliau 

atidaryti laikinio darbininkų 
kalėjimo. Visi jie, apie trisde
šimt žmonių, turi geležinius 
kastuvus. Darbininkai, pasiju
tę esą laisvi, traukia tiesiai į 
smuklę, kad tenai bent kiek 
atšiltų.

Dabar iš eilės seklys krei
piasi Į konduktorių Nr. 2. ku
ris atidaro trečios klasės va
gono duris, šis jau truputį kal
besnis. bet užtat sunku jis su
prasti, nes žmogelis užkimęs, 
kaip sugedę vargonai.

— Pirmos ir antros klasės 
keleiviai Hatvanoje patyrę, jog 
sniegas visiškai užpustęs ke
lią. nusprendė pasilikti. Ver
čiau palauksią, kaip sakė, kol 
traukinys pratrinsiąs šiek tiek 
kelią, o paskui rytoj atvyksią 
greituoju. Trečios klasės ke
leiviai atvažiavo mūsų trauki
niu.

Tad i šiuosius nukrypo vi
sas policijos agento dėmesys.

(Bus daugiau-



je gruodžio 29 d. palaidota

juo galąna judėti potogiai po vandeniu > prisitaisi us foto kamera ir šviesas.

Išpuošta bažnyčia
Kaip ir kiekvienais metais, i 

taip ir Šiemet mūsų bažnyčia 
labai gražiai išpuošta eglėmis, 
kalėdinėmis gėlėmis, vaini- 

. kais. Lauke prie bažnyčios du
rų pastatytas Betliejus. Dienos 
metu iš bokštų per garsiakal
bius girdėtis kalėdinės gies
mės. Švenčių metu bažnyčią 
lankė ir nekatalikai pasigrožė
ti jos išpuošimu.

Tas puošimas brangiai kai
navo; tai klebonas kreipėsi į 
žmones, prašydamas aukų. 
Šios parapijos draugijos atsi
liepė į jo prašymą: Švento 
Vardo vyrų draugija, Moterų

jos salėje turi savo parengi
mą. Vaikučiai daro repetici
jas, kad jų programa kuo gra
žiausiai pavyktų. Kas praeitais 
metais dalyvavo jų parengime, 
tas buvo patenkintas. Kviečia
mi ir šiais metais visi į šešta
dieninės mokyklos pasirody
mą. -

Naujųjų Metų sutikimą 
ruošė Liet. Salės Bendrovė 
savo salėje.

Kun. Joiin O'Neil,
mūsų klebono prel. L. Men- 
delio ir naujojo vikaro kun. A. 
Dranginio profesorius ir jų 
geras draugas, staiga mirė 
gruodžio 17, d. Mt.St. Mary’s

Elzbieta Glėbiant, senosios 
kartos lietuvė, gyvenusi 831 
Holįįns gatvėje, po ilgos ligos 
minė gruodžio 26 Union Me- 
morial ligoninėje; buvo pašar
vota Kazio Kačausko laidoji
mo koplyčioje. Palaidota iš šv. 
Alfonso lietuvių parapijos baž
nyčios su iškilmingomis mišio- 
mis gruodžio 31 d. Holy-Re
deemer kapinėse. Liko nuliū
dime sūnus Jurgis ir Kazys ir 
trys anūkai.

Ona Pušinskienė senosios 
kartos lietuvė, mirė gruodžio 
27 d.; gyveno 36 S. Fremont 
Avė. Nuliūdime paliko sūnų 
Juozą ir tris dukteris: Agnie
tę, Oną ir Mariją, iš šv. Alfon- 
sd bažnyčios palaidota gruo
džio 31 Holy Redeemer kapi
nėse.

Lieju**V Malodijų 
valandėlės vakaras

Lietuvių Melodijų valandėlę 
girdime kas sekmadienį 12:30; 
ją veda darbštūs susipratę lie
tuviai Albertas Juškevičius ir 
Kęstas Lasčiauskas. Kiekvie
nais, metais radijo valandėlę' 
vedantieji surengia savo vaka
rą. šiemet toks vakaras bus 
sausio 12, šeštadienį, didžioje 
Lietuvių „svetainėje,. Kurtę da- 
lyvavo praeitą metą 'jų vaka
rėlyje, neapsigavo: linksmai ir 
maloniai praleido laiką, girdė
jo geros muzikos. Kviečiame 
ir šiais metais visi savo daly
vavimu paremti šios valandė
lės darbus, šiems metams tu
ri parengę įdomią programą 
— rodys filmus, kuriuose 
matysime vaizdus iš Baltimo- 
rės lietuvių gyvenimo, naujas 
kvartetas sudainuos dainų, 
gros geras orkestras.

Jonas Obelinis

Jonas Treška susituokė 
su Ona Baltrušaityte gruodžio 
29 Grand Rapids, Mich., šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje.

Draugo romano konkur
sui šiemet gauti 7 rankraščiai. 
Juos dabar skaito jury komisi
ja, sudaryta Clevelande su pa- 

Pittsburgho. Į ko- 
P. Balčiūnas — 

Mariu nas — sek- 
Augustinavičienė,

ir

LOS ANGELES, CALIF
Iškilmingi Lietuvos

vyčių pietūs
NEW HAVEN, CONN.

Rungtynėmis
Gotschee, Nevv 
bandys apginti

ir nedė- 
savo pe-

Kanados 
Vytis irgi 
metus, ži- 
lygį. nieko

Trans-At kmlir Parcel* Srrv !<•<• 
2525 Broadw«y (?5 gi. kampas), New York 25, N. Y. 

Tai. UNreersity 5-1139

pildymu iš 
misiją Įeina 
pirm., Vik't. 
re torius, A.
kun. Alfa Sušinskas ir M. Ven- 
clauskas — nariai. Clevelan- 
cias konkursu domisi.

f ‘

• Žurnalistikos kursai su
organizuoti Melbourne. Au

• LB Centro Valdyba orga- 3 
žirniu-gijos, sodalietės paaukavo kie

kviena po 25 dol. ir parapijos 
jaunosios kartos CYO jaunimo 
organizacija 5 dol.

Jonas Miliauskas, 
senosios kartos lietuvis, po 
trumpos ligos mirė gruodžio 
17. Velionis buvo įvairių lie
tuviškų organizacijų veiklus 
narys, pavyzdingas, uolus šv. 
Alfonso parapijietis. Penki ku
nigai atnašavo mišias už jo 
sielą, palaidotas gruodžio 20 
Holy Redeemer kapinėse.^

Parapijos jaunimas, 
susibūręs į CYO organizaciją, 
kalėdinę puotą turėjo gruo
džio 30 šv. Alfonso par. mo
kyklos salėje.

Šeštadieninė mokykla 
sausio 6 d. šv. Alfonso parapi-

STOUGHTONO ŽINIOS

Staiga miršta žmonės
Išvykęs ančių medžioti, gruo

džio 4 staiga mirė Vaclovas Vi- 
sotckis. Velionis buvo gimęs 
Raseiniuose, paliko žmoną ir 
du sūnus bei dukterį. Geroje 
vietoje turėjo maisto krautu
vę. Dabar biznį ir namus par-

Jo laidotuvėse dalyvavo ketu
ri vyskupai ir daug kunigų. 
Palaidotas gruodžio 20 d.

Svečiai
Švenčių metu pas savo tė

vus Kari ir Marytę Kačauskus 
lankėsi jo sūnus karininkas 
Karolis Kačiauskas, kuris tar
nauja marinuose. Po švenčių 
vėl išvyko į savo tarnybos vie
tą Camp Lejeune, N. C. Po 
kelių savaičių jis išvyksta į 
Panamą ‘manevrams, kurie už
truks tris mėnesius.

Mūsų studentai,
kurie lanko aukštesniąsias 

mokyklas, po linksmai praleis
tų atostogų vėl grįžo prie kny
gų. šv. Alfonso mokykla dar
bą pradėjo sausio 2 d.

Mirusieji
Agnietė Smalenskienė, kuri 

lapkričio 25 d. buvo sunkiai 
sužeista einant per gatvę (su
važinėjo-ją mašina), mirė uni
versiteto ligoninėje Kalėdų 
dieną. Gedulingos mišios buvo 
atnašautos šv. Petro bažnyčio-

MŪSŲ FUTBOLAS AMERIKOJE
prieš B-W 

Yorko LSK 
savo šeštąją

vietą oberlygos lentelėje ir 
tuomi baigs 1956 metus. Pa- 
žiūrėkime, tuo tarpu kaip sekė
si kitoms mūsų komandoms 
provincijoje. Chicagos ir Det
roito futbolininkai, laimėdami 
antrosios lygos pirmenybes, 
padarė sa^p rėmėjams ir bi
čiuliams tikrai gražiausią Ka
lėdų dovaną! Aukščiausiose 
Amerikos futbolo klasėse atsi
randa dar dvi lietuvių ekipos. 
Detroitiškiai Kovo, nepamiršti
no Lietuvos daugkartinio mei
sterio (Šančių šaulių Kovo) 
vardu ir čikagiečiai Vainuto 
vardu įsibrovė Amerikos, o 
taip pat ir lietuviško futbolo 
istorijon. Iš mūsų kuklutės 
sporto spaudos sunkoka buvo

misijai - Laura Yucius, Lie- suprasti, kiek vargo ir energi- 
tuvos reikalų komisijai — L. j05, dorbo ir nervų, prakaito, 
Valiukas. Liet. Vyčių visuoti- na’ k..kra^° Pareikalavo šie x 
nam suvažiavimui rengti komi- laimėjimai. Nevvyorkiečiai šį
teto ir kartu valdybos kitas kelią praėję, bene geriausiai
pasitarimas ivyks sausio 3 d., > ten’ broliukai, Chicagoje ir 
7 v. v. pas žibutę Balsytę. Detroite supranta ir, aišku,

ir vien tik jis, laiduoja ilgus 
klubo gyvavimo metus. Ir apie 
tai newyorkiečiai, daug daine
lių padainuoti gali, kaip jie, 
laiku tuo reikalu nesusirūpinę, 
gavo brangiai' atgailauti. Ly
gos posėdžio metu, svarstant 
klubų, neturinčių jaunių eki
pų, pabaudos dydi, įkaitus dis: 
kusijoms, neiškentęs žilagalvis 
vieno iškilaus klubo atstovas 
išsireiškė: ‘Nesirūpinkite, po
nai, pabaudos dydžiu. Klubas, 
neturėdamas prieauglio, po ke
lta metų nustos egzistavęs’ ir 
tuomi pasirašys sau aukščiau
sią bausmę — mirties spren
dimą, arba ...” i_ 2____ne
daug sakančiai paplojo ranka 
per kišenę. Taigi, žiūrėkite, 
kad po kelių metų nereiktų 
pinigų iš kišenės imti ir žaidi- 
kų samdyti. Ir apie tai nevvyor- 
kiečiai daugiau ir tiksliau neduoda.

Taip pat staiga mirė M. Dai-
vis, A. Petroskevičius. St. Bur- Lietuvos vyčių vietos kuopos 
ba. naujoji valdyba perėmė “val-

Lietuviškoje mokykloje uo- džią iš senosios valdybos iš- 
liai mokė Mrs. Sofija Chesnut- kilmingų pietų metu, kurie 
Dobrovolskytė, gimusi 1922 buvo JHĮ- P„P Kuopos surinkimas TaSiJ kartu džiaugiasi. Tarpo džiu- taros reikalais.' New Haieno
m. Cambridge, Mass. Ji yra The Corsican restorane. Pie- mas sausi0 7 ,.3O
baigusi Commercial H. School. S™ v. v- šv Kazimiero parapijos
Nurse Training School. Busm- bu»ęs kuoposjnnm P Bar- ww Q pa
ess G. I. Higgrns Bostone. Suskas ir naujasis kuopas * s Lietuvos konsu-
1947 ištekėjo už Mr. Chesnut. P™ L. Valiukas Pietų daly- 1m fr- buvęs< Lietuvos vyčių or-
augina tris vaikus, dirba Phi- vlai ^aip pat pasikeitė kaledi-
Įlips Įstaigoje Dabar pas ją nėmis dovanomis.
gyventi atsikėlė jos tėvai iš p0 pįetų kuopos naujoji 
Cambridge, Mass. valdyba ten pat turėjo pasita-

Alvyko iš Europos. Kiek rimą dėl ateinančių metų vei-
anksčiau iš Luebecko atvyko klos. Naujoji valdyba yra šios

gių žinių, štai, teko nugirsti, 
kad Chicagoje lyg ir trinima- 
sis atsirado. Na, jau, vyručiai, 
susimildami, nesekit mūsų po- 

— nesi- 
nuomonių 

bet bendras 
visko, Savai- 
kad esame

litikierių pėdsakais 
. ganizacijos Centro Valdybos skaldykit. Visur 
pirm. dr. Julius J. Bielskis.

Naujoji kuopos valdyba pa
siryžusi išplėsti kuopos veiklą, 
ją pagyvinti, paįvairinti. Be 
to, numatyta suorganizuoti

Marija Staigys ir apsigyveno sudėties: pirm. L. Valiukas; sendraugių kuopą ir taip pat 
pas žinomus DP globėjus Ja- — ... -
nuškius. Prieš trejetą savaičių 
atvyko Martynas Staigys ir ap
sistojo pas Poškus. Jau ir jis 
dirba.

Džiovininkams ligoniams, 
esantiems Gautingo sanatori
joje Vokietijoje, surinkta 20.- 
75 dol.

vicepirm. — A. Skirtus ir J. 
Zichwic; sekr. Lorraine Samo- 
lis; fin. sekr. Laura Yucius; 
kasininkė Ann Laurinaitis; 
koresp. “Vyties” žurnalui He- 
len Nashlenas. Religinei ko
misijai vadovauja Ed. Bart
kus, Lietuvių kultūros komisi
jai žibutė Balsytė, Ritualo ko- pilnai tikisi, kad jų pastangos 

duos gražių vaisių. K. T.

jaunių kuopą. Sendraugių kuo
pos organizavimui i
imasi kuopos vicepirm. A. Ski
rtus. Taip pat kuopa dės visas 
pastangas, kad VakarųtAmeri- 
koje atsirastų daugiau Lietu
vos vyčiu kuopų. Tam galimy
bių yra. Los Angeles vyčiai

skirtumo esama, 
tikslas aukščiau 
me suprantama, 
mėgėjai, ir žaidžiame futbolą 
dėl malonumo, bet pasiekus 
tokią aukštumą, kuomet nu
kreiptos akys ne vien tik sa- 

Fniciatyvą • vlU^’ bet ir svetimtaučių į lie
tuviško futbolo atstovus, prie 
malonumo prisideda ir parei
ga, gana svarboka, — pasaky
čiau. Tad laikykitės! Neaišku, 
kodėl tas vardas užkliuvo, — 
Vainuto visai šaunaus mieste- 
lioko būta.

HARTFORD, CONN.

LDS 6 kuopos susirinkimas 
įvyko gruodžio 16. Apsvars
čius kuopos reikalus, buvo iš
klausyta apskričio nutarimai, 
plačius pranešimus apie Balfo 
šalpos darbus padarė P. Ma- 
nikienė ir Ant. Mazalas. Ilga
metė kuopos valdyba perrink
ta ir ateinantiems metams: 
pirm. Stasys Srupšas, viccpirm. 
Juozas Povilionis, ižd. Petro
nėlė Manikicnė. prot. rast. 
Juozas Bernotas, fin. rast. An
drius Pateckis, atstovai prie 
Balfo P. Manikienė ir A. Ma
zalas. Kitas kuopos susirinki
mas bus sausio 20. Bus proga 
visiems nariams atnaujinti 
Darbininko prenumeratą ir at
silyginti už jo kalendorių.

A. J. P. ražt.

MEDFORD, MASS.

Robertas ir Genovaitė (Ja
kutytė) Kirk iš Rochesterio. 
N. Y. per Kalėdas aplankė sa
vo tėvelius B. ir M. Jakučius, 
gyv. Mcdford. Mass.. ir kitus 
savo giminaičius N. Anglijoje.

gu kas kitas galėtų papasakoti. 
Tad organizuokite jaunius, 
jaunučius ir * nepalikite jų va
dovo vieno vargų vargti.

Kiekvieno sporto fanatiko 
dėmesys bus nukreiptas <, se: 
kančiame sezone į jus — ar 
pavyks išlaikyti, ar gal ir ge
resnę- vietą užimti aukštoje 
klasėje. Kiekvienas, kur jis 
bebūtų, ar tai New Yorke, ar 
Toronte, ar tolimoje Australi
joje, ar net ir pavergtoje Lie
tuvoje, jums tik sėkmės tolin
ki, kiekvienu jūsų pasisekimu 
džiaugiasi — nepasisekimu 
sielojasi/Pagarba ir klubų va- 

ir čia seniokas, dovybėms — sunkią 
kingą darbo dalį ant 
čių beVežančioms.

Mūsų. Amerikos 
meisteris Toronto 
neblogai pabaigė 
nant jų žaidimo 
nestebina iškopimas į baigmę 
taurės varžybose. Aišku, pasi
traukus stipriajai National ly- 

Kad suburtų didesnį lietu- gai iš keistokai ir primityviai 
vių skaičių į vieną organizaci- vadovaujamos krašto futbolo 
ją, kuri rūpintųsi lietuvių kul- sąjungos. įvykis panašus į 

mūsų vokiečių lygą, kurio 
konkurencija kiek silpnesnė. 
Tas. žinoma, nė kiek nemari- 
na laimėjimo reikšmės, ir visi 
futbolo mėgėjai džiaugdamiesi 
sveikina veteranus Normantą. 
Žuką. na. ir aišku — visą vie
netą. Atletas

Šiaip ar taip, abeji, — Chi- 
caga ir Detroitas, kokiu ten 
nebūtų, bet lietuvišku vardu 
kitais metais aukštoje klasėje 
dalyvaukite. Įsidėmėkite, kad 
čia jau visai kitokie vėjai pa- - 
pūs— daug aštresni ir kietes
ni. Bus pralaimėjimų, gal ir 
gana skaudžių. Pergyvenome 
ir mes čia tokį momentą, čia 
tiktai pamatysime, ko vertas 
vienetas — nors ir po pralai
mėjimų ir toliau ryžtingai ko
vojam is. ar tuojau išskydęs. , 
Nepamirškite ir prieauglio. Jis, J

lietuvių kolonija nutarė steig
ti Amerikos Liet. Bendruome
nės apylinkę. Organizacinis 
komitetas, kurį sudaro: P. K. 
Bagdonas. E. Reikenis ir J. 
Zasčiurinskas ir kuriam buvo 
pavesta sumanymą įgyvendin
ti, išsiaiškinęs reikalą ir susi
laukęs lietuvių pritarimą, šau
kia steigiamąjį susirinkimą 
sausio 6 d. 11 vai. šv. Kazi
miero parapijos salėje, 339 
Green St.

Bus aptariami organizacijos 
reikalai. renkama valdyba, 
kontrolės komisija. Kalbės dr. 
Devenis. dr. Vileišis ir buvęs 
seimo atstovas P. Valaitis.

Visi New Haveno ir apylin
kės lietuviai prašomi atsilan
kyti Į susirinkimą, taip pat 
prašomi paraginti ir pažįsta
mus. Kviečia organizacinis ko
mitetas.

worc£ster, mass.
' Gimė. Robertui ir Ritai Pa
tašiams lapkričio 5 gimė duk
tė. kuriai duotas vardas Diana 
Marija.. Pakrikštyta lapkričio 
25 Aušros Vartų bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Jonas ir 
Irena Adamaičiai.

BEATRIČE LODGE 
kns atstovo Ispanijoje John 
Cahot IxmIc<". duktė pirmame 
• pasižmonėjimr”.

HARTFORD, CONN. 
APYLINKES MIESTŲ 

DĖMĖSIU!
PARCEI-S TO RVSSIA, INC.

1530 Bedford Avė., 
Brooklyn 16, N. Y.

Atklnre srtvo oflsn Šiuo adresu:
651 Altam) Avr., 
Hartford, Conn.

. Tel.: CHapel 7-5164

Mūrnj firma phltklmH siuntimui 
siuntinių ) SSSR. Lictuvų. Lirtvtjų. 
Estija. Ukntruj ir kitur. Esame 
{galinti INTURIST Maskvoje Muh 
tas apmokamus Čia. Garantuoja
me priatnt.vmę. Atidarą k^dien 
ir sekmadirntut':.

DĖMESIO!

TRAKS - ATLANTIC 
PARLĖKS SERVICE

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

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

nizuoja centrinę 
kurią registruoja atskirai gy- • 
venančius ir Bendruomenei 
nepriklausančius lietuvius. Re
gistruojasi laiškais. CV sudarė 
šios centrinės apylinkės vado
vybę, į kurią yra pakviesti ir 
sutiko įeiti: J. Liūdžius, K. 
Mažonas ir St. Nasvytis. Be 
registracijos uždavinių, šios 
centrinės apylinkės valdyba 
taip pat priiminės tautinio so
lidarumo Įnašus ir atliks kitas 
organizacines pareigas. Laiki- 
nas adresas yra-toks.: SL Nąs--,-^ 
vytis. 4579 W. 157 St., Cleve- 
land 11, Ohio.

• Liet. Studentų* Sąjunga
leidžia anglų kalba biuletenį 
“Lituanus”. Jam paremti LB 
Centro Valdyba paskyrė 200 
dol. Tuo būdu 1956 m. Litua-____
nūs reikalams iš CV iždo iš
mokėta 1000 dol.

• Studentai ateitininkai Ka
lėdų atostogų metu buvo su
ruošę žiemos kursus .tėvų sa
leziečių stovyklavietėje, Crown 
Point, Indiana, ir Philadelphi- 
joje, universiteto patalpose.

• Į N. Zelandiją atvyko lei
tenantas J. Jančys. kurį šve
dai buvo išdavę su kitais pa- 
baltiečiais bolševikams. Sovie
tų Sąjungos koncentracijos 
stovyklose jis buvo išlaikytas 
per 10 metų, kol pagaliau lai
mingu būdu pasisekė išspruk
ti. N. Zelandijoje gyvena jo 
šeima.

• E. Babrauskaitė N. Zelan
dijoje dirba valstybinio turiz
mo įstaigoje.

• Mėlbourne, Australijoje, 
gruodžio 2 buvo suruošta lie
tuviškos dainos koncertas, pra
ėjęs su dideliu pasisekimu. Ta 
pačia proga buvo suruošta ir 
lietuvių dailininkų paroda, ku
rioje dalyvavo 10 dailininkų 
su 74 kūriniais.

• Skulptorius T. Zikaras da
lyvavo 3 australų olimpinėse 
parodose.

• Vokietijoje, Goettingenc. 
viena leidykla išleido knygelę 
vokiškai ‘Badas. neapykanta 
ir geros rankos”, kur pasako
ja. kaip Karaliaučiaus vokie
čiai bėgo į Lietuva gelbėda
miesi nuo bado. Leidinyje 
ypač šiltai ir su didele meile 
pavaizduoti lietuviai, kuriems 
draudė rusai suteikti bet ko
kią pagalbą ir ^urie tačiau 
niekada ncatstūmė badaujan-

. čių vokiečių.

stralijoje. prie lituanistinių 
kursų.

• Vyčiu draugija veikia ir 
Argentinoje, subūrusi daugiau
sia lietuviško jaunimo. Gruo
džio 1 draugija paminėjo 10 
metų
• Bankstowno lietuviai Aus

tralijoje nusipirko žemės skly
pą ir nutarė statyti savus kul
tūriniams reikalams namus, 
kūrie bus pavadinti Dainavos 
vardu. Statyba atsieis apie 
5000 svarų.
VENGRŲ TAUTA, išėjusi gin

ti savo laisvės, susilaukė lais
vame pasaulyje daug simpati
jų. Pagerbdami vargry kovos 
ryžtą, su šiuo Darbininko nu
meriu pradedame spausdinti 
didesnę M. Jokajaus apysaką 
— ''Turtingus skurdžius”. Pra
šome ją sekti.
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Happy and Prosperous
ST. ALOYSIUS CHURCH

New Year

EVERSEAL WINDOW CO.

Joyous Season

CONNOLLY

613 Nobte St. HA 1-7054

Happy Holidays

PAGORIA2875 Wesf 79th St.

Season’s JoyENGINEERING

CONGRESS HOTEL

500 S. Michigan Avė.

CHICAGO, ILL.

Our Sincere Wishes for a
Prosperous and Happy

Year ahead

Materials & Fuel

5310 Aindie St.

Holiday Cheer CHICAGO, ILL.

3444 West lllth St.

The Season’s Best
to Ali

WM $1,000 DUOSIT

COMPOUNOCD SEMl-ANNUALLV

SCHOOLMFG CO. 
HlW.KHIU.tt

Anglai laika pataiko
Neseniai Anglijoje išleistas 

kelionių vadovas Kipro salai' 
Jame rašoma: “Sveikas klima
tas, puikus vaizdas, vaišingi 
gyventojai Tai

Italijoje rinkinių metu krik
ščionių demokratų partija pa
gamino daug plakatų su Stali
no atvaizdu. Po atvaizdu-buvo

A Happy New Year 
Erom

Daug laimės 
Naujuose Metuose

Happy Holiday Season 
Mat Sweeney

Women 
Matron

Our Sincere Wishes for a 
Happy Holiday with good 

Health for 1957

5110 West 14th St. 
Cicero, Iii

Holiday Joy and Happiness 
to Everyone 

BURKHARDT 
FUNERAL HOME

1014 W. Van Buren 
MOnroe 6-3202

Season’s Greetings 
c I c v ė R T

ELECTRIC COMPANY
1349 N. Bamvans
CHICAGO, ILL.

• Liaison Engrs.
• Proįect Planners
• Production Engr.

1015 W. 79th St. 
RAdcliffe 3-5000

EDGEBROOK CLEANERS 
& DYERS

SOLAR AIRCRAFT COMPANY 
DĘS MOINE, ldWA

• Tool Design Eng.
• Tool Designers
• Tool & Die Malcers

2157 West Irving Park 
KEystone 9-7901

ST. BARBARA 
CHURCH

171 N. 25th »». 
Matrose Park, Iii 

Ft 5-3364

Happy Holidays to all 
MERHANTS CURRENCY 

EXCHANGE 
.M. Riek Managar 
2351 W. Madison 

Chicago, UL 
SE 33475

Politiškai susipratusi papūga
E zoologijos sodo vakarinia

me Berlyne dingo papūga. 
Policijai pavyko ją surasti ry
tiniame Berlyne. Ji tenai pra
buvo tik kelias dienas. Kai 
papūgą buvo vėl grąžinta į va
karini Berlyną, ji jau kalbėjo: 
“Taika” ir “koegzistencija”.

Holiday Greetings
EDWARD J. MEYERS

LAT6ST

RATE

* MsrgaM<16po4 — ne reklama
’ Vokietyje, Vestfalijoje, El

zbieta L. gavo barti iš savo 
.L šefo, kad ji nesidažo lūpų. Ji 

Bį buvo pardavėja. Krautuvės sa
vininkas vieną rytą atnešė jai 

^ bramgų lūpų pieštuką ir įsakė 
■"* dažytis. “Tai reikalinga rekla

mai” —‘ pasakė jis. “Atsipra
šau, — atrėžė mergaitė, —ma
no lūpos nėra viešos reklamos 
vieta”. Ji buvo atleista iŠ dar
bo. Byla atsidūrė teisme. Vie- 

/ nas teismas išteisino savinin-

A U B U R N 
GLASS CO.

Lettar Service 
69 W. Washington 

FRaftklm 2-0247 
Chicago, HL

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

Provious esperience supervising machining or tool- 
ing operaUons preferred. Engineering degree not reųiur- 
nd where suitable experience has been aųuired. In addit- 
ion to good salaries, opportunities for rapid advance- 
ment and permanent. Solar offers a profit sharing pro- 
gram, vacation plan, payment of relocation espenses, 
group insuranie and othr benefits. These are in addit- 
ion to the prestige of working with the company that is 
a national leader in heet metai fabrication. For inter- 
view ivrite, call or visit Mr. J. D. Batten.

dangos”, J. Grišmanauskas 
“Tolimuosiuose kvadratuose”, 
Br. Daunoras “Duonoš bejieš- 
kant” ir šimtai vokiečių be- 
laisvių, grįžę iš Lietuvos, savo 
atsiminimuose ar užrašuose ne 
kartą prisimena Lietuvos par
tizanus, jų žygius, kovas, mir
tį ir kapus.

Jie visi be išimties liudija, 
kaip Lietuvos žmonės gerbė 
ir gerbia partizanus, kaip puo
šė ir puošia jų kapus, kaip 
partizanų žygiai, vardai ir sla
pyvardžiai gyvi tautos lūpose 
ir širdyse.

1941 m. birželio sukilimo ir 
lietuvių rezistencijos 15-kos 
metų sukaktis buvo iškilmin
gai paminėta Chicagoje š. m. 
gruodžio 9 d.

Šio minėjimo rengėjai,' Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, įver
tindami Lietuvos partizanų ir 
rezistencijos herojizmą ir au
kos didį, minėjimo programai 
išpildyti pasitelkė rinktines 
jėgas iš Chicagos, Clevelando, 
Toronto, Los Angeles ir Wa- 
shingtono.__ „

Todėl, kaip spauda jau pra
nešė, šis minėjimas savo didin
gumu, gyvumu, organizuotu
mu ir meniniu lygiu toli pra
lenkė visus kitus minėjimus, 
kurių taip dažnai turime Chi
cagoje.

Apšarmojusi ir šalta buvo 
gruodžio 9 d. Chicagoje. šal
tas vėjas, ledas ir snaigės siau
tė Chicagos gatvėse ir šiltuose 
butuose ramiai ilsėjosi tie, ku
rių pareigos niekur nevertė 
kilti.

Visdelto, nežiūrint blogo 
oro ir slidžių kelių, tūkstantis 
Chicagos lietuvių pajuto pa
reigą pakilti iš šiltų butų ir 
nuvykti ten, kur scenoje in
scenizuotas Lietuvos partizano 
kapas, simbolizuojąs keliasde
šimt tūkstančių Lietuvos par
tizanų ir sukilėlių kapų išmė
tytų plačiai po visą Lietuvą 
nuo Naročiaus ežero iki Ra
mintos upės, nuvykti ir nusi
lenkti tiems, kurių vėlės ilsisi 
dausose pas Visagali ir kurie, 
anot poeto B. Brazdžionio, ne
sulaukė auštančio ryto, bet su
lauks Lietuva, jų tėvynė. ‘.

Minėjimas prasidėjo pamal
domis puošnioje ir didingoje 
šv. Kryžiaus lietuvių bažny
čioje. Šv. mišias atlaikė kun. 
klebonas A. Linkus, pamoks
lą pasakė kun. dr. V. Rimše
lis. Pamaldų metu giedojo 
“Dainavos” ansamblis, reper- 
tuaran Įtraukęs daug gražių 
lietuviškų giesmių.

Trečią valandą prisipildė 
erdvi Marijos aukšt mokyklos 
salė svečių su Lietuvos konsu
lu dr. Daužvardžiu ir vysk. V. 
Brizgiu priešakyje, ir prasidė
jo didingas minėjimas.

Vyt. Vardžio ir dr. A. Da- 
mušib mintys nuvedė klausy
tojus į lietuvių tautos rezis
tencijos lauką tėvynėje ir Si
bire, nes Sibire kaip tik vyks
ta tretysis lietuvių rezistenci
jos etapas. Buvo iškelta rezis-

RAY RUG COMPANY 
5707 W. Belmont 
CHICAGO, ILL.

6907 W. Cermak Road 
STanley 8-7600 
BERWYN, ILL

Open An Account For TootmU and Family In 1957

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Getro. III 
VoL TOvmhaB 34131 Cločod Wcdnos4«yt

ONN M0HBAYS TO 340 FJA-SATU3OAY TO 1.40 FM

toks parašas: “Aš esu nusikal
tėlis ir žmogžudys, bet jie 
(komunistai) tebeina su ma
nim. Ar norite juos rinkti?”

OPLATKA-PAVEK 
OPLATKA

• LAWYERS •

• Process Engineer
• Projecf Engineers
• Metailurgists*
• Tod Planners 
t Plant Layout

ELECTRIC RAZOR
For dry shaving. A.G 

. ody — in a Ladies' or

Šiemetinė mada automobi
lių gamyboje — daryti juos 
ilgesnius. Fordai šešiais co
liais ilgesni nei pernai, Mer- 
eury penkiais, Chevrolet dviem 
ar pustrečio. Dauge’is savi
ninkų skundžiasi, kad nebe
telpa garažuose, o ir Su pa
statymu aikštėse sunkiau.

Laimingų, ramių ir sveikatingų. 
Naujų Metų 

. 5O9S. W*ba*h 
Chicago, IH.

McCOLLAM 
FLOORING CONTRACTORS

9 to 5:30 P M 
Top Pay 

Free Jtospftalization 
5 Day Wk

factobv wo«Keks 
STEADY YEAB-AROUND WORK

Best Wishes to Our Many 
Friends in Chicagoland

A. & J. INSTALLATION CO.

čianti, bet kovojanti tauta. ?
Ištikimas Lietuvos reikalų 

saugotojas, Lietuvos konsulas 
Chicagoje dr. Daužvardis, savo 
trumpu žodžiu pagerbė minė
jimą ir Lietuvos partizanus bei 
1941 m. sukilimo dalyvius.

Po oficialiosios dalies atsi
vėrė uždanga ir prieblandoje 
ėmė ryškėti trys raudonos ni
šos. Tuo metu, vargonamsgro- 
jant gedulo maršą ir gąrsąms 
vis labiau stiprėjant, pasirodė 
dvi tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės ir pradėjo 
gėles šoninėse nišose degant 
žvakėms, šviesa stiprėjo, prie
blanda skleidėsi ir vidurinėje 
nišoje pasirodė inscenizuotas 
partizano kapas. Publikai ne
sulaikant ašarų ir mirtinai ty
lai salėje viešpataujant, akt. 
A. Dikihis giliais mistiniais 
žodžiais prabilo į publiką, ją 
nuteikdamas tolimesnei prog-

H. Kačinskas interpretavo jam” TiktfĮ tokį kelionių va? 
V. Krėvės “Dainą apie arą”, dovą išleisti ir apie Egiptą. 
Publika gaudė kiekvieną žodį, 
giliai išgyveno aro tragediją, 
nes aro 'tragedija kartojasi 
Lietuvos sūnų tragedijos ai
dais. Meniškas interpretavi
mas, prasmingas scenovaizdis 
ir dienos nuotaika jungėsi į 
vieną bendrą ir neatidalomą 
krečiantį įspūdį.

V. Verikaitis pirmąja daina 
“Oi neverk, motušėle” ir kito
mis nuvedė minėjimą ta pa
čia šiurpia ir giliai susimąsty
ti verčiančia vaga, ir puikiai 
išpildytų dainų žodžiais sugrį
žo klausytojų širdysna, rodos, 
Lietuvos motinų atodūsiais, 
rodos, gilia lietuvių tautos tra
gedija ir nemirštančia garbe.

B. Brazdžionio pasfrodymas 
scenoje jau mintysna sugrąži
no anuos pirmojo bolševikme
čio ir nacių okupacijos laikus, 
kada B. Brazdžionio paleisti 
viltingi ir nemarūs žodžiai 
kvietė lietuvį nepalūžti, laiky- 
tis, kovoti ir tikėti. Ir kai poe
tas prabilo vengrų kovotojų 
lūpomis, ir kai atsiliepė Wa- 
shingtonas it golfo laukai, pu
blikos. širdys pasijuto kartėlio 
sklidinos ir B. Brazdžionio žo
džiais 4 širdis krito tokia pat

Ramybės ir pasitenkinimo 

Jums ir Jūsiškiams linki

1515 Chicago Rd. 

Chicago Hetfghts,11L

Dailininko A. Valeškos į-į 
formintas scenovaizdis buvo 
-lygus ir neatidalomas vienetas* 
viso puikiai pasiekusio minė-i 
jimo. 7

žiemos sniego pridengti ii-' ; 
sisi partizanų kapai ten tėvy- ; 
nės laukų Ir mi&fcelių platybė- L 
jė. Praeina tenr žmonės, šlap^ = 
ėjomis prasėlina, maldą sukai- 
ba, "kryželį suremia. Jų neuž- ‘ 
mirs tėvynė, jų nepamiršo k; = 
Chicaga. Jų prisiminimui pa- = 
darė tai, ką galėjo. ; =

Pagal savo kišenę
Vienam Anglijos kriminali

nių nusikaltimų inspektoriui 
iš Plymoutho mušė į galvą 
mintis palengvinti žmonėm pa
sityčioti iš • savo pažįstamų, 
draugų ir priešų. Jisai sudarė 
žodynėlį iš tokių žodžių, ku
riais galima kitą įžeisti, paže
minti, pasijuokti, pasityčioti. 
Prie kiekvieno žodžio nurody
ta teismo bauda pinigais. Tai
gi, gali iš anksto pasirinkti 
“stiprų žodį” pagal savo kiše-

ST. ANTONY DE PADUA 
■ HOSPITAL

Happy Holidays 
from -

DIVISION REALTY
1200 N. Ashland Avė.

Chicago,
ARmitage 6-0612

BnB Aeeaanr fasarad to $10,000

HUS - MGHEST DMMNDS
WMoef totortoptton Škice 1922.

CHICA6GBU1UMNG 
JANITORS UNION 

(Loeel 25)

540414 W. Devon Avė. 

L J. Fitzgerald

Greetings to all our 

Dear Friends

No experiences necessary; \vill 
trata Rirls, womon and house- 
uives to do various operations in 
manufacturtag and assembling 
greeting cards. Clean, modern 
plant; mušt be tvilling to do 
standtac jėbs; 5.dap week; Mond, 
thrti Fri. good hourly rate.

AGF 18 TO 50
First shift, 8 a. ra. ta 4:42 p. m. 

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

INTERVIEVVTNG HOURS
Mon. Tuos. 3:30 to 11 a. m. 

ana 1 ta 7 n. m.
Thurs. Fri. 8-30 ta 11 a. m. 

and 1 to 4 p. ra.
PAttT TIME FACTORY

A 1S • 0 3
9 a. m. ta : t m_ M :..lhru Fri. 
Earn addi: n ’ rr :»e for Christ. 
mas by i;t c:w » '-C3n mod
ern pHn< on a tempomry partv 
Ūme baste tor appwdmately 3 
montho. Mušt be ’ T'.ng to do 
standinti jobs. G- ^J :' ’.-tj- rate.

FREE GIFTS TO SAVERS 
Nothins Big ... Just Something to Remomber 
Us by... As Our Thank You for Your Patronage!

145 East 16th St. 

Chicago, ffl.

Season’s Greetings

Karališkas kriminalas
Jugoslavijos sosto įpėdinis 

Petras, kuris dabar su žmona 
gyvena Anglijoje, nes Jugo
slavijoje karaliauja Tito, netu
rėdamas iš ko pragyventi, 
ėmėsi rašyti kriminalinius ro
manus.

JAN. A JULY
* tlK 4^1,.

ttMtf*. durta* fh* flnrt W bvtlnen > M JMHairy and 
r.h- nm s tmlnma nf AprO <n>«t OtAlKr and 
th- nrrt 3 bvalMM dnv> a» «d m^ntba. irben l»ft 
■mtfl tb* -nd of th* Intarrat portM.

šia proga Jums dėkojame už bendradarbiavimą ir tikime, 
kad turėsime galimybės Jums pataurnauti 1957 metais

MANNING SAVINGS & LOAN ASS.
3S54 W. Cermek. Chicago, IB.

Blshop 7-7BB0
Ali accounts FederaUy Insured up to $10,000.00

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challenging opportunities for competent men to build 

secure futures in the Industry of Tomorrow.

• ME^rc-vę 
GREETING CORP.

l.taC W. 73 OL 1-SMM
of Ln’»*‘ Av<» 

CT.El’ET.AND. OJHO

Robertas Brown iš Texas 
ežere šaudė žuvis. Vieną pa
šautąją išgriebė iš vandens ir 
tempė laivelį. Žuvis mostelėjo 
uodega per šautuvą. Ginklas iš
šovė ir;.. žuklautojas turėjo 
atsigulti ligoninėn.

. ■ gfrlNOSBANK

4008 Prairk Avė.

BROOKFIELD, ILL.



L< A *

NEW YORK

Miamy

Newar-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Lietuvių Amerikos PiliečiiĮ Klubas
IEŠKOM

MR. & MUS. M. WALLENT, sav.

William J. Drake-Brockton, Mass.23 Bellevue Avenue

Tel. 6752-W Draminas

Stephen Bredes Jr.
Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI-

Po vaidinimo 7 v. v. į- 
šokiai Strand Cafe sate-

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

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

Kalėdojimus
Angelų Karalienės parapija 

jau pradėjo praeitą savaitę. 
Ąprmškinap. parapija pradeda 
ateinančią savaitę.

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti šie asmens:

IŠNUOMOJAMAS vienam as-

Sausfo 13 <L 4 v. p. p. Am. 
Liet Piliečių klubo salėje 
Brooktyue įvyksta antikomu
nistinio .fronto informacinė 
konferencija. Paskaitą skaitys 
ponia dr. Magda de Supr, Pitt- 
sburgho universiteto -profeso
rė. Be to, Ig. Povilaitis, Tarp
tautinio Fronto prieš komuniz
mą priminiųkas, darys prane
šimą. Bus priimtos rezoliuci
jos. Kviečiame visus kuo gau
siau dalyvauti.

Jaunimo parengimas
Bostono skautų Lituanica II 

būrelis sausio 6 d. 3 vai. p. p. 
šv. Petro parapijos salėje po 
bažnyčia stato 3 veiksmų J. 
Adomėno komediją — Sveti-

Naujy Metu sutikimas,
surenktas šviesos sambūrio, 

Liet. Sporto Klubo ir Studen
tų Santaros Grand Paradise 
salėse, praėjo nuotaikingai ir 
sutraukė daug publikos; ypač 
daug buvo privažiavę iš toli
mesniųjų vietų. Buvo trumpa 
baleto programa, šokiams gro
jo Joe Tbomas orkestras, šo
kių metu dainavo I. Nakas.

Aleksandro, ieško savo broli? 
Jurgio ir Aleksandro Bičiusų, 
anksčiau gyvenusių New Yor-

Izidorius Venis (gruodžio 26 
d.) 82 metų amžiaus. Velionis 
gyveno 311, K. gatvė, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko du sū
nus ir Brolį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

Kazimieras Dambrauskas 
(Dambry), gruodžio 26 d. 44 m. 
amžiaus. Velionis gyveno 253 
E. 8th St, So. Boston. Nuliūdi
me paliko motiną ir brolį. Pa
laidotas šv. Benedikto kapinė-

Jooas Pašukoms,
neseniai atvykęs iš Vokietis 

jos, sunkiai susirgo ir guli 
Greenpoint ligoninėje, kamba
ryje A 4. Jam reikalingos 
krajo tranfuzijos. Kas galėtų 
jam paaukoti kraujo, būtų la
bai dėkingas.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Paieškomieji, arba kas žino 
apie juos, prašomi rašyti: Sta
sys Skripkus, 146 Forest St., 
Kearny, N. J.

švenčiy atostogom 
"^suvažiavę • studentai iš toli

mesnių universitetų. šią savai
tę išvyksta vėl tęsti mokslo.

Ateitininku sendraugių 
dvasios vadu yra paskirtas 

kun. Titas Narbutas, o ne kun. 
N. Titas, kaip paskelbėme 

JJarbininko paskutiniame nu
meryje. Už korektūros klaidą 
atsiprašome.

Kan. J. Končius,
Balto pirmininkas, sausio 5 

grįžta iš Floridos, o sausio 6 
laikys iškilmingas 40 kunigys
tės sukakties mišias Yonkers.

KALAUSK4 asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

Nauja modernižka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostonu kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

WA1TKUS 
F UNEBA L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius

Ieva' Obukevičienė - Semikie- 
nė, sausio 2 d. 72 m. amžiaus. 
Velionė gyveno 529 E. 8th. St., 
So.. Boston. Nuliūdime paliko 
5 dukteris ir 3 sūnus. Palaido
ta. Naujos Kalvarijos kapinėse, 
i- Po gedulingų pamaldų šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
laidota Apolonija Medziaušie- 
nė 70 m. amžiaus. Velionė gy
veno 161 N. St., So. Boston.

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn % -N. N.

Tel. APplegate 7-7083

savo akt. Aleksandra Gustai- 
tienė. 
vyks

gyv. 194 New York Avė., New 
York 42, N. Y.

Antanas Bičiusas, sūnus

E Švedijos importuotų gero skonio BRUKNIŲ uogienės 
ir importuotos grynos VYŠNIŲ SUNKOS 

kuri tinka virtuvei ir pasigaminti puikiems gėrimams 
likeriui galite gauti

Juozapas Martinas, gruodžio 
28 d. 50 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 322 Dorehester St., So. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną ir seserį. Palaidotas šv. 
Mykolo kapinėse.

Ipolitas Grigaliūnas, gruodžio 
28 d. 80 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 739 E. Broadway, So. 

Plunksnos. Veikalą rėži- Boston. Palaidotas šv. Mykolo 
kapinėse.

Marijona Paliukevičienė, 
gruodžio 29 d. 84 m. amžiaus. 
Velionė gyveno 456 E. 8th St., 
So. Boston. Nuliūdime paliko 
dukterį ir du sūnus. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinė-

Laidotuvių Direktorius 1 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest Parkway Štatam) ] 
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. J 
Koplyčios nemokamai visose i
miesto dalyse; veikia ventiliacija.' 

Tel. VIrginia 7-4499

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

Knygą paruošė ir išleido Franas Lavinskas, autorius 
"Angliakasių Atsiminimai”.

Šios dvi knygos kartu kainuoja $7.00. “Amerikos 
Lietuvių Laikraščiai” viena kainuoja $6.00.

Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu 
siųskite pinigus Šiuo adresu ir duokite aiškų savo adresą:

BOSTONE eina rinkliava fondui prieš va&u paralyžių, Joje daly
vauja ir tokio para |yžiaus auka — aviacijos kap. A. Oiseno ir jo 
žmonos Margaretos 4 metu dukrelė.

NEWARK, N,,J- _
Newarko Liet vyčių 27 kuo

pa gruodžio 18 šv. Jurgio sa
lėje turėjo mėnesinį susirinki
mą. Ateinantiems metams iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
Joseph Sakevich, Mrs. Charles 
Douches — vicepirm., June 
Youch — fin. sekret., Joan 
Yanka^kas —protokolų sek
retorius, Peter Podgalsky — Sportas
ižd. ir Charles Doughes valdy- r
bos narys (Atkelta iš 7 psl.)

Kuopoje įkurta ir jaunučių šeštadienį beveik po viso mė- 
taryba; Raginamas -apylinkės nesio pertraukos - pirmenybių 

kovon vėl stoja Lietuvių Atle
tų Klubo krepšinio komanda. 
Rungtynės įvyksta YMCA pa
talpose 11$ Marcy Avė., 8:45 
vai. vak. \

Sekmadienį trys Lietuvių 
Sporto Klubo komandos kovo
ja dėl taškų. Jauniai žaidžia 
namie prieš Eintracht, ir turės 
pasitempti nenorėdami, kaip 
pereitą kartą gauti ketverto j- 
varčių. Rezervinė ir pirmoji 
žaidžia Metropolitan Ovale 
prieš Gennan-Hungarians. Pir
moji bent šiūo metu neturi 
daug vilties sukalti kokią pa
doresnę pasekmę, taip kad pir
mame rate patirtas pralaimėji-

Reikalu Vedėjas 
660 Grand Street 
Brookįyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Amerikos Lietuvių Laikraščiai 
ir Žurnalai nuo 1879 iki 1955 metij

Nauja knyga sū buvusių laikraščių nuotraukomis, 
gražiai atspausdinta ir įrišta. Viršeliai aukso raidėmis pa
puošti.

Čia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas jį lei
do, kas rašė, nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 
metais iki 1955 metu.

(BIELIAUSKAS) 
FUNEB AL HOME 

M. P. BALTAS—Direktoriui 
ALB. BALTRONAS-BALTON

meniui kambarys erdvus, švie
sus, apšildytas; galima naudo
tis virtuve ir šaldytuvu. Arti 
patogus susisiekimas trauki
niais ir autobusais. Kreiptis: 
telefonu EV 1-2161 kasdien 
nuo 4 v. v., o šeštadieniais vi
są dieną.

katalikiškas jaunimas stoti į 
vyčių organizaciją.

29 kuopa nuoširdžiai dėko
ja Darbininkui, Draugui ir 
Garsui, kurie mielai skelbė 
mūsų kuopos darbus. Kuopa 
linki visiems Liet, vyčiams 
laimingų N. Metų.

F. Vaškas Kalėdų, ir N. Me
tų šventes praleidžia 
Floridoje: F.

Liet. Bendruomenės 
ko apylinkės narių metinis su
sirinkimas įvyksta sausio 20 d. 
šv. Trejybės parapijos salėje 
Nevvarke. Darbotvarkėje — 
valdybos ir kontrolės komisi
jos pranešimai ir naujos val
dybos bei kontr. komisijos rin- mas 1:5 gali pasikartoti. Rė
kimai.

Katerina Mačiulytė, turinti pa
tėvį Joną Stankaitį, kuri prieš 
kelis metus yra atvykusi Į 
JAV ir buvo apsigyvenusi

Gustaitis, Ant. Gustaitis, U. 
Kubiliuj, J. Jašinskas, V. Len- 
draitis, K. Mališauskas, M. Ma- 
nomaitis, B. Mickevičius, St 
Santvaras, P. Viščinis, A. Vilė- 
niškis.

Režisuoja Liet Valstyb. Te
atrų režisierius Ipolitas Tvir- 
butas; režisoriaus asistentas 
akt Aleksandra Gustaitienė. 
Muzikinę dalį tvarko Vytautas 
Strolia; dekoracijos kalektyvi- 
nės.

Veikalas sausio 26 pakarto
jamas metinfeune Darbininko 
vakare Brooklyne.

zervinė, pereitą kartą pralai
mėjusi rekordine pasekme 
1:11, ir vėl turės sunkią kovą. 
Rungtynių pradžia

Boston, Mass. Atsiliepti: “Dar
bininko” administracija, 910 
Willougrby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

BARASEVIČIUS ir SONIA 
FCNEBAL H OM k 

25* W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARAGEVlCHb 
Laidotuvių Direktorius 
ToL ANdrow 8-2590

LAIMA
496 Grand Street, BROOKLYN 11, N. Y.

Tel.: EVergroen 8-6163

Stud. ateitininkę 
žiemos stovykla vyko gruodžio 
28 — sausio 1 prie Philadel- 
phijos. Iš New Yorko dalyvavo PAIEŠKOMI:
7 studentai ateitininkai. Anelė Petkevičienė - Mor-

Auka parapijai
Šv. Petro parapijos Moterų 

Merginų klubas parapijos pa
laikymui paaukojo 85 dol.

LRKS Suvažiavimas
Naujosios Anglijos Lietuvių 

R. Katalikų Susivienijimo su
važiavimas įvyks sausio 6 d. 
12 vat šv. Petro parapijos sa
lėje prie E. 7-tos gatvės.

Bostono Liet. Dramos 
Sambūris

savo veiklos penkerių metų 
sukakties proga So. Bostone, 
High School (Thomas Park) 
salėje sausio 13, sekmadienį 
3 v. p. p., stato’ 6 paveikslų 
pjesę VINCAS KUDIRKA Pa
gal Kazio Inčiūros veikalo 
schemą pjesę naujai atkūrė 
Antaną^ Gustaitis. Svarbiausia 
Vinco Kudirkos , vaidmenį at
lieka Liet. Dramos Tfeatro ak
torius Henrikas Kačinskas.

Vaidina Bostono Liet. Dra
mos Sambūrio nariai: O. Gi- 
rulienė, J. Gražulienė, L. Ka- 
tauskaitė, V. Mališąuskaitė, E. 
Marijošiūtė, A. Mongirdienė, f 
Ir. Nikolskytė, Į|. Norvaišaitė, 

pirmo- L. šmitaitė, A. Vasaitytė, Z. |
tūnTitr sios komandos 2:15 vai. rezer- Zarankaitė, Pr. Averka, P.

Sv fe. vinto 12:30 vai. Arttoas Bliumas, J. Grinkeviflus, Alg. |
spansdinti vteno iš populia- J 
riausio vengru rąžytojo — M. 
Joka jaus, apysaką — "Turtin
gus skurdžius". Prašome ją 
sekti.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
QRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Tel. STagg 2-5043

Matthew P* Baliai

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

“DARBININKO” METINIS VAKARAS

prie IND. 8th Avė., Grand Avė. Newtovm stoties. Corona Grand Avė. autobusas priveža prie pat durų.

įeinant aukojama $2.00 ar $1.50

SS

Visi maloniai kviečiami pamatyti 
puikią ANTANO GUSTAIČIO pa
gal K. Inčjūrą parengtą 6 paveiks
lų, 4 veiksmų pjesę.

Atlieka Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris iš 30 vaidintojų. Režisuo-

Vakaras įvyks sausio 26 d., šeštadienį, 5 vai. 30 min. vakare
naujoj gražioj ASČENSION AUDITORIUM, Grand Avė. ir Seabury Št. kampas, visai prie Oueens Blvd. Geroj susisiekimo vietoj

Po vaidinimo šokiai, valgiai bei gėrimai.



REAL ESTATE REAL ESTATE

Woodside Floor

HELP WANTED FEMALE

AflShifts 
St. Petere Hospital 

Call9—3 P. M. 
MA 4-1900

Moran and McCormick 
CARPEUNG, UNOLEUM, 

ASPHALT TILE 
64-08 Roosevelt Avė. 

Woodside, L. L 
NE 9-3650

DISPLAY

LOS ANGELES GAISRININKAI po darbu gaišią gesinant prie 
Malibu nutarė ir pamiegoti ant savo mašinos.

rame stovyje namas; geros į- 
eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderni" plytelių

walkJn cloeets, two ear gameež 
patio. Near everything.
to appreeaite valtie. Walking dtst 
ance to Catholic Schools and ■ ; ? 
chureh. Located oh Martin Aveų 
west of Bellmorė Avė. Builder.
Su 5-2288 or SU 1-0298.

$24.990. Home of distinetion. AB 
brlck split level. 7% spadom 
rooms kitehen of your draams, ?

Veda K. Merkis

So. Bostono lietuvių pil. 
d-jos antroji šachmatų koman
da sudorojo Bostono tarpklu- 
binėse p-bėse stiprų South 
End klubą, santykiu 3—2. 
Mums taškus laimėjo Albinas

Žvarbus vejas ir spirgmaptis 
šaltis atbaidė geroką žiūrovų 
dalį taip, kad pereitą sekma
dienį ; oberlygos pirmenybių 
rungtynes New Farmers Ova
le stebėjo tik apie 400 ištiki
mų futbolo fanatikų. Mūsų 
vienetas ir vėl savo pasekėjus 
apvylė —' visa ekipa be išim
ties sužaidė blankiai ir pralai
mėjo pelnytai. Ar nebūtų pa
galiau laikas pagalvoti apie 
sekantį sezoną, padarant są
state keletą eksperimentų — 
iškritimas iš oberlygos jau ne
begresia.' Rezefvihė, praktiš
kai žaizdama be vartininko, 

' pralaimėjo visai nepelnytai 
1:2 (1:1). Mūsų įvartį pasiekė 
Birutis.

Sporto savaitgalis
Ateinantis savaitgalis ir vėl 

bus rungtynėmis turtingas.
(Nukelta į 8 psL)-

A Happy New Year 
to all

FREDSTOBE'" 
Jersey Pork Store 

34-11 Broadway, 
ASTORIA, L. I.

Tel. RAvenswood 8-5589

barbi butas apačioje tuščias. 
Spec. miegamųjų langai, au
tom. gazasl Karšto vandens 
šiluma, centr. karšto vandens 
apšildymas; atominiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
Arti visokio susisiekimo. Tele
fonuos angliškai ar vokiškai: 
John Pinkus, HY 7-0906

6 ACRES—7 BUNGALOWS

Fully fumished — 3 rooms 
in each. 1 Large house — 20 
rooms — 5 bathrooms. Casino 
or Sočiai Hali — Bathing and 
Fishing — Nice le’vel grounds 
— Near State Highway, bus 
stop on comer; tĄ mile from 
town distilled well supplies 
abundunce of water. For In
formation write — W. A. Ro- 
senfeld, Box 3, Ellenville, N. Y. 
Phone: 237 W.

Merkis įveikė Bostono ir N. 
Anglijos meisterį Siffą, 1954 
metais. ,

Balti — K. Merkis,
Juodi — Boris Siff---- -  „ r ..
1. c4 e5 2. Žc3 Žf6 3. Žf3 

Žc6 4. d4 e4 5. Žd2 Rb4 6. e3 
R:c3 7. b:c3 0-0 8. Re2 d6 9. 
0-0 Be8 10. Žb3 Že7 11. f3! 
e:f3 12 R:f3 2f5 13. Bei Žh4 
14. Žd£ a5 Bbl V-d7! 16. Žfl 
Ve6 17. Vd3 a6 18. e4 ž^3 
19. g:f3 Žh5 20. Bb2 Vf6 21. 
Ve3 a4 ’2. Bg2 Ba5 23. f4! Vh4 
24. Žg3 Rh3 25. Bf2 f5 26. e5! 
d:e5 27. d:e5 Ž:g3 28. h:g3 
Ve7 29. Bdl Rg4 30., Bd6! 
Ba5a8 31. Bfd2 Bad8 32. Ra3 
B:d6 33. B:d6 Vf7 34. e6! Vf6 
35. e7 Vf7 38. Bd8 h5 37. 
B:e8 V:e8 38. Ve6+ Kh7 39. 
Kf2 h4 40. g:h4 Kr8 41. h5

PAIEŠKOJIMAI

BALFo centras yra 
mas paieškoti sekančių 
nų:

Irena žleškaitė, gim.

praso- 
asme-

Season’s Greetings
DU PONT 

Funeral Home, Ine.
Raimond J. Zajkowski,

Gediminas Kuodis. South End 
klubas turėjo dvi pergales: 
prieš Harvardo klubą ir Bos
tono YMCA, abukart po 4-1.

Povilas* Vaitonis (Hamilton) 
buv. Lietuvos ir Kanados mei
steris yra Įkeltas Į Toronto Vy- 
ties komandą tarpklubinėms 
Toronto p-bėms. P. Vaitonis 
padėjo Vyties komandai iško- R;h5 42 v.f5 43 Vf8+

Joniš
kėlyje, apie 30 metų (ar šležai- 
tė); inž. Aiva, gyv. Kaune, 
apie 40 m.; inž. Dervenskis, 
gyv. Kaune, apie 50 m.; Anta
nas Palaima; Kazys Levinskas; 
Ražauskas Aleksandras, gyv. 
Brooklyne, Greenpointo apyl.; 
Vilpišauskas Juozas, s. Vlado; 
Meškauskas Eugenijus; Narke
vičius Brononas, s. Petro; Kuz
mickas, Stasys ir Vladas; Dr. 
Juozas Taučius.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji, prašome atsi
liepti šiuo adresu:

BALFas 
105 Grand Street

Brooklyn 11, N. Y.

109-32 Escan Avė.
Forest HOls, L. I. BO 8-6060 M 

82-29 Lefferts Blvd. • 
Kew Garden, L. L VI 7-5100

Custom Blend Nectar
Introducing Sample Offer

4 BAGS — $1.00
“The Cup of Contentment”

Rate, Cbffees, Spices, Herbs
■ New Main Coffee Mill

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

REAL ESTATE

voti pirmą,,vietąc Toronto p- kev rhr rf7 ak Ppr ir ------ . ------ . . mii vk. kuo xu/ ‘to. neo ir
juodi pasidavė.

šių metų komanda atrodys 
šitaip: Vaitonis, -Matusevičius, 
Stepaitis, Fabricijus, Paškaus- 
kas, Sirutis ir Tarvydas. B ko-

bėse 1950 ir 1955 metais;

Genčius, Sineika, Ciplijauskas, 
Petrauskas, Juozaitis ir Abro
maitis. “Vyties” žaibo turnyrą

B. SIFF

Season’s Greetings

K. MERKIS

Seasion’s Greetings
NATALE MONUMĖNTS 

43-05—52 St. Woodside, L. L

MIXAN — KUCERA 
FUNERAL KOMES, INC.

35-05 Greenpoint Avė. 
Long Island City, N. Y. 

Tel. ST 6-7592.

Tel. RA 9-8095 
49-13 Laurel Hill Blvd. 

Woodside, L. I. Tel. RA 9-8095 
52-02 Roosevelt Avė.

Woodside, L. L Tel. NE 9-3370
laimėjo Fabricijus, Stepaitis, 
Ramanauskas, Matusevičius.

Kazys Škėma Įėjo į Golden 
Knights 1955 baigmę, skelbia 
gruodžio. CHESS REVIEW.
1951 G. Knights turnyro “Pre-
sent Leaders” sąraše Škėma 
turi 34.5 taškus (maksimam 
46.2), o 1953 m. Leaders są- (padėtis iuodų 15>
rase P. Kontautas minimas su vd7, Jei 16 R;b7
30.5 tš. Iki šiol geriausia pa- R;b7 17 B;b7 Vc6, ir balti
sėkmę iš mūsų žaidėjų Golden praIoštų. bokštą dėl mato grės- 23^6 31 st Astoria, L. I.
Knights turnyruose sukorė mės Vc6:g2) RAvenswood 8-0278
Kazys Merkis 1949 m. turnyre
— 40.2 ir P. Tautvaiša 19o0 SKAITYK VARPELĮ Įdomus, ***«**a*^ 
turnyre - 37.8’ tšk. naudingas, iliustruotas,’ mėno- Season’s Greetings

Karalaitis Įveikė Dorccy stnH religinis žurnalas. Me- SOL'S PANTS SH0P
1952 m. baigmėje ir Racaitis tam$ fik $2.00. Rašyk: 22-41 31st St*

362 E. 72 New York 21, N. Y.

Lets make it a very happy 
New Year

As we enter the New Year, 
remember God’s help yester- 
day, appreciate. His nearness 

todayand rejoyce in 
His prophecy of Tomorrow

CARL HOPPL'S
VALLEY STREAM PARK Inn.

’ffiėrtick Rd

VVOODSIDE ZONE 1
Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 
22 pėdų ilgio, 7 kambariai — 
duplex. 4 miegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai; garažas ir porčius. 
VA-SHA 4%%—30 metų mor- 
gičius, 2 blokai iki požeminio, 
10 minučių iki 42 gt.'

Assodate Terrace 
50th St. and 31st Avė. 

' Atvira iki 8 vai. vakaro. 
Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North and 31 Avė. 
GG local iki 46 St. stoties 

46 St. Exit

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

"• -kambink telefonu 
GLenmora 26916

Tax) paruošimui. Rotoriniu doku* 
menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai

įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų ątsitikimų bei .ligoSj kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. ■ .1 -- •

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford, 
Connecticut -

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

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y

VIrginia 7-4477

TeL APplegate 7-0349 *

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN N y .340 RKDGEWOOD AVĖ.

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

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn. Maspeth. Woodhaver
VA 5-6035

RA 6-1550 • RA 8-9236 BCA Instituto, New Yorka.

CANCEL CR CHANGS .
CALL LO 3-7291

JULIUS MALDUTIS
savininkasCHILDREN BOARDED

Ali Day Sat. and Sun.

1095 Atlantic Avė. • 1285 Bedford Avė.

LAIKOMI VAIKAI
St. Mary Mother of Jesus

parapija
Puikiai motiniškai aprūpina 

vaikus privačiam name 
ESplanade 3-9435

Skaitykite "Aidus" 680 Bųsh- 

wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

TO PLACE, 
YOUR AD

Valley Stręam, L. L, N. Y.

J. J. Hari Ine.
(nr. Atlantic Avė.)

LIETUVIŲ DĖMESIUI!

KABAR ETAS

mams. ete
BROOKLYN 27, N. Y

(Siuntiniai pėrslunčlamf su Parcel* to Ruošia, Ine. leidimu).

1883 MADVSON ST.

NEVVARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI J SSSR 

| UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS.

Special luneted Time Offer 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

RICHMOND HILL NORTH
Holy Child Parish 

Legal Conversion — Ist floor, 
3 rooms, bath. 2nd floor — 3 

large bedrooms and bath. „ 
3rd floor—3 rooms Apt 

detached. Garage.
Asking $19.500

VI 6-8755 
After 6 PM

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

,937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

Paulius Gaubys 
FOTOGRAFIJAAstoria, L. L, N. Y.— Smithą 1956 GK turnyre.

J. Viliušis ir A. Mylė daly- 
vavo Montrealio Premier Re- 
servės p-bėse.

Sacha Pasaule gruodžio nr. i
Įdėjo Povilo Vaitonio partiją i
su Vengrijos didmeisteriu 1
Barcza. kurią Vaitonis laimėjo i.
1952 m. Švedijoje. Partija pa
lydėta gražiu Įvadu “Ka Vąi-
tonis Pievėica Barču".

Jei norite siusti siunti
nius Į SSSR, Lietuvą, Lat
viją. Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės Į. se
ną. pačią patikimiausią 
firmą

PARCELS TO RUSSJA,
INC.

1530 Bedford Avė.
Brooklyn 16. N. Y.

Tai. INgaraol 7-7272 
INsarsol 7-6465

kuri yra Įgaliota Inturisto. 
Maskvoje, čia vieloje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta. o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6- šešta-
dieniais nuo 9
Pilnai garantuota.

Kennebunk Port, Maine AS 4-8585 $60 per month includes taxes & Insurance

ONLYS150TKJVN
Act now Phone: HA 2-0600 • MA 2-2817

i
Servicing Fords for over 40 yrs. All Used cars

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

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

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

VlZįli
RADOO VAIANDA JAU/OTUSMB 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO N£W-YORKO 
lt. J. IRCONN-APYLINKĖJE KU
RIS.IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE.

fBMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TeL: VI 6-2164

po 6 vai. vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

DABAR.

MREKTORJUS - JOKŪBAS X

NinnMatm* maisto produktus, naujus Ir dėvėtus drabužius. W1NTF.R GARDEN TAVERN Ine.
medžiagas, vaistus ir t. .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
— SienttM įteikiamas paMo pakvitavimas apie Ulsiuntim^ — 

—* Svirtiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaNHų bėgyje. —' 
Siuntiniai, siunčiami oro paėtu. pristatomi 7.10 dienu bkgyj 

Stantvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SUUNCIAMI SU JAU APMOKĖTU 

MUITU, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS1

OfiMM atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai ) vakaro. 
Settatheniais nuo 9 vai. ryto Ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite msHkal arba angliukai. 
Netott Pennsylvanijos gelžkelio stoties Neu-arke.

PACKAGE EXPRESS C0.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki


