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Devintasis Balto seimas vaisingai posėdžiavo Newarke

"Gudri komunistų propagan- zlyno vyskupijos laikraštis “The 
da yra platinama šiame* krašte 
su Jungtinių Valstybių vyriau
sybės žinia, leidimu ir net pa
rama — tai kultūrinių mainų 
su Rusija vaisius", rašo Brook-

Mirė kunigas 
Juozas Šeštokas

Philadelphijoje, Pa., lapkričio 
27 mirė kun. Juozas šeštokas, 
susilaukęs 91 metus amžiaus, iš
buvęs kunigu .55 metus. Tai bu
vo seniausias lietuvis kunigas 
Amerikoje.

Laidojamas Philadelphijoje 
antradienį 10 vai. iš Incamation 
bažnyčios.

Velionis buvo gimęs 1867 lie
pos 4 Trilaukio kaime, Pajevo
nio parapijoje. Baigęs keturias 
klases, iškeliavo į Škotiją ir 
Glasgovve dirbo plieno fabrike. 
Iš ten atkeliavo į Brooklyną. 
Dirbo Havemeyerio cukraus 
fabrike. Sutaupęs pinigo. įsitai
sė maisto krautuvę. Tai buvo 
pati pirmoji tokia liet, krau
tuvė Brooklyne.

Tuo metu buvo labai reika
lingi lietuviai kunigai. Kun. A. 
Juodišius pastebėjo Šeštoką ir 
paskatino jį eiti į seminariją. 
Susilaukė paramos Bostono ar
kivyskupo, kuriam buvo labai 
reikalingi lietuviai kunigai.

1903, taigi turėdamas jau 36 
metus, priėmė kunigo šventi
mus Bostone. Bet labiau traukė 
Brooklynas, ir primicijų atvy
ko į kun. A. Varnagirio vado
vaujamą Angelų Karalienės pa
rapiją. Grįžęs i Bostono vysku
piją, buvo paskirtas Lawrence 
organizuojamos, lietuvių parapi
jos vikaru; aptarnaudavo taip 
pat Lowelle besikuriančią lietu
vių parapiją. Tačiau jį vėl la
biau traukė New Yorkas.

Nuo 1905 kun. J. Šeštokas 
jau New Yorke ir ėmė organi
zuoti Aušros Vartų parap., ku
riai bažnyčią tegalėjo pastatyti 
tik 1911. Čia ir sudėjo visą e- 
nergiją parapijai, jos organiza
cijom kurti, palaikyti;' Čia jis 
pergyveno parapijos augimo ir 
jos mažėjimo eigą, kada para
pijos lietuviai ėmė toliau kel
tis.

1937 išvyko Lietuvos aplan
kyti, baigdamas savo klebona
vimą Aušros Vartuose, nes jau
tė, kad sveikata silpsta. Grį
žęs į Ameriką, parapijos nebe
ėmė, gyvendamas Warwicke, 

- NJ., paskiau Elizabethe ir am
žių baigė Philadelphijoje.

J Aušros Vartų parapiją bu
vo sugrįžęs tik 1953 — atlaiky
ti mišių savo 50 metų kunigys
tės jubilėjaus proga.

Šių metų Balfo seimas, vy- BALFAS GAVO 20,000 DOL., PIRMININKU PERRINKTAS KAN. KONČIUS, PIRMU SYKIU SEI- 
kęs pereito*savaitgalio šeštadie- MAS IŠRINKO PUS£ DIREKTORIŲ,
nį ir sekmadienį Newarke, N.J., 
šv. Jurgio salėje, buvo gausus, 
darbingas, nuoširdžiai svarstė 
jam skirtus, uždavinius ir pra
vedė kai kurias organizacines 
reformas.
Seimą pradėjo lapkričio'29 d., 
9 vai. organizacinio komiteto 
pirm. I. Jatulis. Invokaciją at
kalbėjo prel. Ign. Kelmelis, Ne- 
warko Švč. Trejybės parapijos 
klebonas. Himnus sugiedojo V. 
Laukžemytė, akomp. Kl. Bag
donavičiui

Balfo pirm. kan. J.B. Kon
čius seimui vadovauti pakvietė 
prel. P. Jurą — pirm. Vyt. Ab- 
raitį, E. Paurazienę ir I. Daukę 
— vicepirmininkais. Sekretoria
tą sudarė K. Barzdukas, V. Či- 
žūnas ir V. Padvarietis. Taip 
pat buvo sudarytos komisi
jos: sumanymų bei veiklos iš
vystymo, finansų ir sveikinimų, 
rezoliucijų, nominacijų, spau
dos ir balsu skaitymo.

PRANEŠIMAI IR AUKOS
Balfo vadovybę iš anksto bu

vo paruošusi valdybos narių, re
vizijos komisijos ir atskirų 
kraštų įgaliotinių pranešimus 
raštu, kurie buvo prieš seimą iš
siuntinėti visiem skyriam bei 
jų atstovam, todėl pranešimai 
valdybos narių, ir kitų pareigū
nų žodžiu buvo trumpi ir pra
ėjo labai sklandžiai.

Pranešimus apie Balfo veiklą

NRMKE l%8.XI.2H0

MASKVA APIE LATVIJĄ
JOS PROPAGANDĄ AMERIKOJE DEMASKAVO "TABLET

atstovų.
ATEITIES VEIKLA

Balfo reikalų vedėjas kun. 
L. Jankus savo pranešime atei
nančių dvejų metų sąmatai pa
siūlė 350.000 doL

Tėv. Alt. Bfernatonis, OFM 
cap., tik ką atvykęs iš Vokieti
jos, savo pranešime daugiau
sia dėmesio kreipė į Vasario 16 
gimnazijos šalpą ir vargo mo
kyklas. Gr. Grinienė, buvusi Bal 
fo direktorė Vokietijoje, jo 
pranešimą papildė. Dar buvo

(Nukelta i 8 psl.i

Tablet” ir plačiai tą teigimą pa
remia žiniom iš “Latvian Infor
mation Bulletin”, kurį leidžia 
Latvijos atstovybė Washingto- 
ne.

Biule’enis rašo, kad sovietų 
iliustruotas žurnalas, skirtas A- 
merikai .vardu “USSR”, davė 

/ dešimt puslapių apie Latviją - - 
“Latvija šiandien”. Juoaė Ame
rikos skaitytoją klaidina istori
jos ir dabarties faktus ištaeip- 
danii tokiu būdu informuoda
mas: Latvių tauta 1940 “pasi
skelbė—socialistinė respublika 
ir Įsijungė į Sovietų Sąjungą. 
Nuo to laiko daug nuveikta 
žmonių gyvenimo standartui pa
kelti’.

“The Tablet” pakartoja iš 
Latvijos biuletenio, kaip iš tik
rųjų Baltijos valstybės buvo o- 
kupuotos ir jėga įjungtos. Kar
toja taip pat davinius apie to 
standarto “pakilimą” iš laiško, 
kurį Latvijos fabriko darbinin
kas yra parašęs į Svędiją.

"Jūs norite žinoti, kaip mes 
gyvename? Aukštoji klasė, t.y. 
rusų pareigūnai ir karininkai, 
o taip pat latviai^ aukštieji ko
munistai gyvena labai gerai. 
Bet žmonių daugumas, tarp įų 
ir fabrikų darbininkai, iš tik
rųjų ne gyvena, o plakasi kaip 
nuogas dilgėlių krūme. Atlygi
nimai yra labai menki, viduti
niškai iki 600 rublių kvalifikuo
tam darbininkui, o pradedantie
ji ir nekvalifikuoti nepadaro 
daugiau kaip 350 rublių mėne-

Kad galėtum padoriai gy
venti, riekia turėti pajamų 2, 
000 rublių mėnesiui. Bet to
kius atlyginimus gauna tik auk
štoji komunistų klasė".

Sovietinio žurnalo kolchozų 
pažangą “The Tablet” nurodo 
skaičiais:

Dirbamos žemės plotas 1957 
buvo 36 proc. mažesnis, paly
ginti su nepriklausoma Latvi
ja; karvių skaičius mažesnis 43. 
proc., avių 51.3 proc.

O sovietinio žurnalo teigimą, 
kad dabartinėje Latvijoje bib
liotekų esą 15 kartų daugiau, 
nei buvo 1940, laikraštis atrem
ia tolau apskaitymu:

Prieš karą Latvijoje buvo 
daugiau kaip 800 viešųjų ir 2, 
000 mokyklinių bibliotekų. Tai
gi dabar turėtų būti 40,000 bib
liotekų. Tai reikštų po bibliote
ką kiekvieniem 50 gyventojų.

padarė atstovai iš devyniolikos 
vietovių, kartu jie įteikė ir at
vežtas Balfui aukas. Iš jų gau
siausios pažymėtinos: Detroito 
(atstovė E. Paurazienė) — 4100 
dol., Brooklyno — (J. Audėnas) 
5,025 dol., Clevelando — (VI. 
Gyvas) — 2,205 dol., Baltimorės 
— (dr. EI. Armanienė) — 1,000 
doL, Nevvarko — (V. Dilis) — 
1000 dol, Chicagos atstovas Ign. 
Daukus pranešė, kad, po sek
madieni vykstančio Balfo nau- " 
dai koncerto, jų apskritis įteiks 
apie 6,000 dol. Kiti skyriai po 
mažiau. Viso aukų ta proga Bal
fui suplaukė apie 25,000 dol.

PIRMĄSYK RINKIMAI
Teisininkas J. Bražinskas re

feravo Balfo įstatų interpreta
ciją. Čia kilo diskusijos dėl Bal
fo direktoriato rinkimų. Chica
gos apskrities atstovas K. Bru
žas, vietos Balfo veikėjų (apie 
60) įgaliotas, perskaitė jų pa
ruoštą rezoliuciją, kuri reikala
vo bent dalį Balfo direktorių 
rinkti seime iš aktyvių Balfo 
veikėjų, o nesilaikyti ligšioli
nės praktikos, kuria keturios 
srovės Balfo direktorius skirda
vo (po penkis nuo kiekvienos). 
Kai kurių srovinių grupių atsto
vai labai kietai (bent pradžioje) 
laikėsi seno nusistatymo.

Po ilgoku ir karštu ginčų sei
mo delegatai visais balsais nu
tarė vietoj 20 direktorių rinkti 
24 ir pirmininką atskirai; 12 
direktorių skiria srovės, o ki
tus 12 renka seimas.

Slaptu balsavimu į direkto
rius buvo išrinkti: kun. V. Mar- 
tinkus, E. Paurazienė, P. Min- 
kūnas, M. Zujus, VI- Dilis, Vyt. 
Abraitis, Al. Baronas, S. čerie- 
nė-Mulks, Kaz. Paulis, A Ru
gys, V. Alksninis ir Jok. Sto
tui suplaukė apie 20,000 dol. 
kas. (Čerienei-Mulks atsisakias, 
įėjo Ig. Daukus.)

Srovės paskyrė: tautininkai— 
A Trečioką, J. Ginkų ir Nadą 
Rastenį; socialistai N. Gugienę, 
Br. Spudienę ir Step. Briedį; 
sandariečiai — E. Devenienę, J. 
Audėną ir A Andrrulioni; ka
talikų federacija — kun. J. Pa
kalniški, M. Rudienę ir K. Gai
žutį.

Revizijos komisiją pirmą kar
tą seimas taip pat rinko. Brink
ti: Iz. Jatulis, St. Dzikas ir St. 
Lūšys. Balsavo 85, iš 96 seimo

YRA LAIKO
KO SOVIETAI SIEKIA, DUO
DAMI PUSĖS METŲ TERMINĄ

Berlynas, nors dabar yra 
svarbiausias klausimas, bet dėl 
jo didelio Įtempimo nejausti. 
Priežastis gal ta, kad yra laiko. 
Pusė metų. Nereikia skubintis. 
Kaip tas laikas veiks vieną ir 
antrą pusę?

Chruščiovo manevras
Atrodo. Chruščiovas bijojo siui 

staigaus Amerikos reagavimo. 
Dėl ti jis davė daug laiko, kad 
Vakarai suspėtų patriukšmauti 
o paskui pamažu apsiprasti su 
pasiūlymu, ir tada jis neatrodys 
baisus. Ta kryptimi sovietinė 
propaganda toliau, atrodo, ir 
rengia Vakarus. Rengia grąsini- 
mu ir švelninimu. Iš vienos 
pusės rytų Vokietijos šaltiniai 
duoda aiškiai suprasti, kad Ber
lyno praeitis nesikartos — (oro 
tilto nebebus, nes oro susie
kimas taip pat bus kontroiuoja- 
mas. Neoficialių šaltinių žin- 
nipm sovietai treniruoja 200 
vokiečių lakūnų oro kontrolei.}. 
Be to, Chruščiovas nori padė
tį švelninti, siūlydamas dery
bas, kurių svarbiausias tikslas 
— išgauti iš Vakarų pripažini
mą, kad Vokietija būtų sujung
ta dviejų Vokietijų teisioginiu 
susitarimu ir neutralizuota.

ARABAI
Arabų

tokio nepagaminę tik 
stokos.

iššauta iš 
pietų At- 
salos. Tai 
nuo New

Naujoj Prancūzijoj 
nauji žmonės

Prancūzijoje sekmadienio 
rinkimai davė galutinį parla
mento viazdą. Visiškai pralai
mėjo komunistai ir kairysis so
cialistų bei radikalų sparnas. 
Laimėjo labiausiai de Gaulle re
miančios grupės: naujai susi
kūrusi Naujosios Respublikos
unija ir nepriklausomieji res
publikonai.

Parlamente bus 465 atstovai. 
Atstovų daugiausia gavo Nau
josios Respublikos Unija — 
188, nepriklausomi respubliko
nai 132, trečioj vietoj MRP su 
57 atstoviais, turėjo 71, ketvir-

laM-

MASKVA SUGALVOJO DAR IR TREČIj VOKIETIJĄ 
Siūlydama "laisvą Berlyną*’, bet jam Vakarai nejjbritarč

kumentus. amerikiečiai nei 
šaus, nei jų sunkvežimiai gris 
atgal....

Tokią išvadą burmistras pa
darė iš valst. ‘sekr. Dulles pa
reiškimo, kad Amerika rytų Vo
kietijos pareigūnus laikys Sovie
tų agentais ir kaip su tokiais 
kalbėsis.

MIRĖ KAN. PIJUS ALEKSA
Portlande, Ore., lapkričio 29 

mirė kanauninkas Pijus Aleksa, 
autorius keleto lietuviškų reli
ginių knygų, buvęs Vilkaviškio 
kunigų seminarijos profesorius, 
vyskupijos kurijos oficiolas.

Velionis gimė 1894 gegužės 
5 Parausių kaime, Paežerių val
sčiuje. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, Seinų ir Petrapi
lio kunigų seminarijose. Į ku
nigus įšventintas 1911 m. sau
sio 1 Petrapilyje. Mokslus bai
gė 1918 m. Vėliau (1920-23) iš
vyko studijuoti į Romą, baigė 

• bažnytinę teisę ir gavo dokto
ratą.

Grįžęs iš Romos, tiibj pradė
jo profesoriauti Vilkaviškio ku
nigų seminarijoje, nuo 1930’ 
kartu buvo ir kurijos oficiolas.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
gyveno amerikiečių zonoje. 
1950 atvyko į Ameriką, į Port- 
lando, Ore., vyskupiją ir kuri
joje ėjo auditoriaus pareigas.

Yra išspausdinęs šias knygas: 
Civilinė santuoka, maldaknygė 
“Apsaugok Aukščiausias’’ — 
1945, Marijos žodis — 1945, 
Fatimoje — 1951, išvertė po
piežiaus encikliką Casti conubii 
(krikščioniškoj! moterystė 1949), 
Dievas ir žmogus — pats stam
biausias veikalas.

—” Sovietų užsienių reikalų min. 
Gromyko lapkričio 27 įteikė A- 
merikai, Anglijai ir Prancūzijai 
dėl Berlyno siūlymą, kurį dar 
labiau praplėtė Chruščiovas pa
reiškime spaudai. Nepaprastai 
ilgo pareiškimo svarbiausios x 
mintys yra šios:

— Sovietai laiko Potsdamo
ir kitus susitarimus dėl Berlyno “ 
negaliojančius ir nesančius.

— Siūlo padaryti Berlyną 
laisvu miestu, nepriklausomu 
nuo rytų ir vakarų Vokietijos; 
jis turi būti demilitarizuotas.

— Sovietai žada tarpininkau
ti, kad Vakarai turėtų susisie- . 
kimą su Berlynu, jei Vakarai 
pavz. pasižadės neorganizuoti 
šnipinėjimo iš Berlyno.

— Su Vakarais gali būti ta
riamasi per šešis mėnesius. Jei 
Amerika, Anglija ir Prancūzija 
per tą laiką nesutiks savo ka
riuomenės atitraukti, tai Sovie
tai savo teises Berlyne perduos 
rytų Vokietijai — ne tik sausu
mos ir vandens susisiekimo 
kontrolę, bet ir oro susisiekimą.

— Jei Vakarai pavartos jė
gą prieš rytų Vokietijos kontro
lę, tai Sovietai laikys pasikėsini
mu prieš Sovietų Sąjungą ir 
imsis kontrapriemonių.

NORI DERYBŲ IR TOSTŲ
Sovietų Chruščiovas lapkričio 

29 neoficialiai, Albanijos atsto
vybės priėmine, pareiškė, kad 
mielai norėtų derėtis dėl Ber
lyno su buvusiais Sovietų są
jungininkais prie “apskrito sta- 
li” su tostais. Jeigu Vakarai no
rės derėtis, tai Sovietai viena
šališkai dėl Berlyno nieko ne
darys. Jei ne, tai bus vykdoma, 
kas buvo paskelbta.

KAD BUS SUSITARTA 
REMIASI DULLES 

PAREIŠKIMU
Rytų Berlynpjtmrmistras ra

mino, kad Amerika galės ir to
liau naudotis keliais į Berlyną. 
Ir niekas nepasikeis: tik kontro
lę perims kiti žmonės — rytų 
Vokietijos pareigūnai. Kai jie 
norės patikrinti amerikiečių do-

Vakarai žada 
būii kieti

KOKIS BUS VAKARŲ 
ATSAKYMAS?

Berlyno senatas atmetė Chruš
čiovo siūlymą ir paprašė Vaka
rų paramos. Amerikos valsty
bės departamentas pareiškė, 
kad Amerika yra pažadėjusi 
saugoti Vakarų Berlyno laisvę 
ir savo pažadus ištesės. Vicepr. 
Nixonas iš Londono siuntė Ber
lyno burmistrui užtikrinimus, 
kad Amerika parems.

Anglija taip pat paskelbė, kad 
“laisvas Berlyno miestas’’ ne

priimtinas.
Vakarų ministeriai numato 

Bonnoje konferenciją Berlyno 
reikalu. Ji bus apie gruodžio 
vidurį.

Spauda reikalauja, kad Vaka
rai išeitų vėl su kontrreikalavi- 
mu — vykdyti Vokietijoje lais
vus rinkimus Vokietijai sujung
ti- X

Ką pasirinks Amerika?
Dulles pasiskubino prasitar

ti pereitą antradienį’; blogiau
siu atveju rytų Vokietijos pa
reigūnus laikys Sovietų agen
tais. Kuo laikys, tai jau psicho
loginis reikalas, atsiliepė Į tai 
Ulbrichtas, visai patenkintas 
Dulles nusistatymu bendradar
biauti su rytų Vokietija.

JO NESULAIKO SNIEGAS, 
kurto prikrito por S coliu*. Tol 
SMrMan, prie Pittaburgho, 
klnlnkos John Oupon.

Atlas laimėjimas
Aviacija pasiekė didelio Ame

rikai laimėjimo, lapkričio 28 lai
mingai iššaudama tolimojo skri
dimo balistinę raketą, kuri nu
skrido 6,325 mylias.

Raketa Atlas buvo 
Floridos ir nukrito į 
lantą prie Ascension 
kelias didesnis kaip
Y’orko i Maskvą. Nors apsaugos 
departamentas nutylėjo, bet 
tvirtinama. kad raketos taiklu
mas buvęs labai didelis — tik 
per 30 mylių nuo taikinio.

Atlas raketa buvo 80 pėdų il
gio, 9 pėdų skersmens, svėrė 
80 tonų. Prie jos buvo dirba
ma 10 metų.

Lig šiol Sovietai galėjo tvir
tinti. kad jie vieninteliai turį 
tokio tolimo skridimo raketą. Jų 
esą išmėginę dvi ar tris. Da- 

y- 'a Amerika atsistojo tokioje
pat plotmėje. Esą 1960 ir vie
na ir antra pusė turės tokių 
raketų pakanakamas atsargas.

— R. Vokiety jos komunistų 
partijos sekretorius Ulbrichtas 
paskelbė lapkričio 29, tari ne
bus leista Vakaram naudotis ir 
oro susisiekimu su Berlynu, jei 
nebus susitarta

SOVIETU ATOMINIS 
BOMBONEŠIS?

Žurnalas “Aviation Week” pa
skelbė, kad sovietai yra išmėgi
nę bombonešį, varomą atomi
ne energija. Bombonešis esąs 
195 pėdų ilgio. Amerikos di
džiausias bombonešis turi 156.5 
pėdas.

Žinia dar nepatvirtinta. Ta
čiau Amerikos specialistai aiški
na. jog tai gali būti tiesa. Ame
rikiečiai 
dėl lėšų

SUSIRŪPINO IRAKU 
valstybės susirūpino, 

kad Irake stiprėja komunizmo 
įtaka tarp vyrausybės narių. 
Bagdado^ radijo stotis jau atvi
rai garbina Sovietus. Susirūpi
ni ir Nasseris, kada jam pa
lanku min. pirm, pavaduotoją 
Aref nuteisė, o min. pirminin
kas Kassem. kurį remia Vaka
rai. vis labiau leidžia stiprintis 
komunistam ir sovietų agentam.

— Prezidentas Eisenhoweris 
lapkričio 30 pareiškė, kad A- 
merika nesileis į tokias dery
bas. kurios grėstų vakarų Ber
lyne laisvei ir saugumui.

Opinijos rengimas
Per tą laiką ir visuomenės 

opiniją turi paveikti. Stengiasi 
ne tik rytų Vokietijos spauda 
aiškindama, kad amerikiečiai 
nieko nenustos, jei jų dokumen
tai bus kontroliuojami ne rusų, 
o vokiečių. Amerikiečių opini
ją turi parengti ir pati ameri
kiečių spauda. Kai kurie ko
respondentai iš Vokietijos (pi. 
Gaston Coblenz NYHT) stengia
si išaiškinti, kad Vokietijoje gau
sėja skaičius tų, kurie nori tie
sioginių derybų tarp vakarų ir 
rytų Vokietijos dėl Vokietijos 
sujungimo. Tam esą priešinga 
tik Adenauerio politika. Bet tai 
esąs asmenų dalykas. Kai tik A- 
denauerio nebus, ateis kiti as
mens, tada politika pasisuksian
ti kitaip. Lygiai tokis pat aiš
kinimas buvo paskelbtas ir So- toj socialistai 40, turėjo 91. to- 
vietų spaudoje. Tik pora mė- liau radikalai 35, turėjo 77. ko- 
nesių anksčiau. Jeigu tokis aiš
kinimas būtų teisingas, tai A- 
denauerio autoritetas Vokieti
joje turėtų smukti. Bet pasku- 
tinia rinkimai Bavarijoje ir 
Hessene parodė priešingai. No
ras aiškinti, kad Vokiečių tau
toje auga nepritarimas Adenau
erio politikai dėl Berlyno turi 
vieną tikslą—parodyti amerikie
čiam. kad valst. sekr. Dulles po
litika nepriažinti rytų Vokieti
jos ir laikyti Adenauerio vy
riausybę visos Vokietijos atsto
vu -—esanti klaidinga, neturin
ti atramos pačioje vokiečių tau
toje. Taigi reikia Amerikai at
sisakyti nuo šios Dulles politi
kos ir priimti tai, ko vis la-

munistai 10, turėjo 149, puja- 
distai 1.. turėjo 30.

Pagal gautą balsų skaičių ki
taip atrodo: pirmoj eilėj yra 
Naujos Respublikos Unija su 
26.3 proc. balsų, bet 40 proc. 
atstovų, komunistai su 20.1 % 
balsų, bet tik 2.1 proc. atstovų, 
nepriklausomieji su 19 proc 
balsų ir 28 proc. atstovų, socia
listai su 15.4 proc. balsų ir 8.6 
proc. atstovų.

MRP išrinkti pagrindiniai ly
deriai: Pflimlin. R. Schuman. 
Ridault.

Ar tuo reikalu neatneš nau
jo posūkio Nlsonas, kaip tai. 

biau nori “vokiečių tauta” Va- atrodo, nutiko su Quemoy klau- 
dins, ką siūlo Chruščiovas. simu?



Generolas rūsčiai plėšia herojų kaukes
Amerikos spaudoje gausiai 

minimas Wedemeyerio vardas 
— generolo Alberto C. Wede- 
meyerio —ryšium su jo pas
kelbtais šiom dienom atsimini
mais “Wedemeyerio raportais”.

Wedemeyeris karo pradžioje 
buvo tik majoras, bet turėjo 
atsakingas pareigas. Studijavęs 
Vokietijos karo akademijoje 
dvejus metus (1936-38), jis la
biau nei kas kitas pažino vo- 

- kiečius ir dėl to buvo paskir
tas į armijos planavimo štabą.

Rašydamas apįe karą su Vo
kietija, W. aštriai kritikuoja bu
vusią Amerikos karo strategi
ją. Kritikuoja griežtai ir su spe
cialisto nusimanymu. Nors jo 
kritika ne vienam nepatiks ir 
su ja nesutiks, bet ji pagrin
diniais punktais sutaria ir su 
neseniai šiuose puslapiuose mi
nėta Amerikos karo attache Tur 
kijoje Earle kritika. Wedeme- 
yeris tvirtina:

— Amerika padarė klaidą 
Casablankos konferencijoje pa
skelbdama reikalavimą, kad Vo
kietija kapituliuotų be jokių są
lygų. Toks reikalavimas tik su
bloškė apie Hitlerį jo šalinin
kus ir jie, norėdami ilgiau išsi
laikyti, uždelsė karo pabaigą. 
O kai jie griuvo, buvo palikta 
tuštuma, į kurią įėjo Sovietai.

—Buvo klaida atidėti kėli- 
mąsi į Eutopą per kanalą iš 
1943 į 1944, o keltis iš pradžių 
tik į šiaurės Afriką. Tai uždel
sė karo laimėjimą ir priartino 
Sovietus.

"Sunaikinę vieną slibiną, mes 
atsidūrėme prieš kitą, didesnį 
ir pavojingesnį".

Užuot stovėję neutralioje po
zicijoje ir leidę naciam ir bol
ševikam vienam kitą sunaikin
ti, amerikiečiai parėmė ir sukū
rė sau didesnį priešą.

Amerikos klaida, reikalaujant Vokietėse kSBąl^Ms kapi- 
taliacaios. Churchfflfe dirigentas. Vaistines strategai. Tam
sesnis spalvos ant Roosevelto ir lotą didžiąją vadę veido. 
Įrankiai Maskvos rankose.

savo farmoje. Jis įsitikinęs tvir-

veltą, kad pasidavė Churchillio 
ir Stalino įtakai.

"ChurchilHs dirigavo orkest
rui, nors mes praktiškai para
pinėm bevęįk visus instrumen
tus ir daugumą muzikantų".

GEN. VVEDEMEYER

žmo-

ir su 
sek-

Ouemoy yra tokios pat reikš
mės politikoje kaip Berlynas.

Jis ir dabar remia Chiang 
Kaisheką. nors mano, kad da
bartinė tikrovė neduoda pagrin
do tikėti, jog jis gali grįžti į Ki
niją be realios Amerikos para
mos ar sukilimo krašte.

Wedemeyeris laiko save res
publikonu. Buvo Tafto rėmė
jas. Remia ir savo draugo Ei- 
senhovverio vidaus politiką, nors 
ne visus jos punktus.

Kokios reikšmės turi Wede- 
meyerio raportai? Jau tik isto
rinės. Jie padeda atstatyti ne
tolimos praeities paveikslą. Tie
sa, tame paveiksle vis tamsesnės 
spalvos stiprėja Roosevelto ir 
kitų didžiųjų vadų veiduose. Ne
seniai jie buvo laikomi herojais, 
išlaisvintojais. O Wedemeyerio

geidaujamu asmeniu. Wedeme- 
yeris rado daug blogybių Chiang 
Kaisheko vyriausybėje, tačiau 
jis kitaip galvojo už savo pirma- 
taką. Jis laikė Chiang Kaisheką 
tinkamiausiu ir remtinu 
gura.

Wedemeyeris išsiskyrė 
savo gerbtu valstybės
retorium Marshallu. Pastarasis 
buvo optimistas ir tikėjo, kad 
Chiang Kaishekas turi priimti 
i vyriausybę komunistus. Kitaip 
grasino neduoti pagalbos. Mar- 
shallo planas buvo įvykdytas, 
ir komunistai Kinijoje įsigalė
jo .Tam buvo priešingas Wede- 
meyeris. Jisai 1947 po rūpestin
gų tyrinėjimų Kinijoje ir Korė- raportai yrą vieni iš tų juodos 
joje parašė raportą apie padė
tį su išvada, kad reikia keisti 
tolimuosiuose rytuose Amerikos 
politiką.

Raporto medžiaga buvo tiek 
priešinga Marshallo vykdomai 
politikai, kad įis raportui ne
davė eigos ir |į nuslėpė.

Tada VVedemeyeriui beliko 
pasitraukti iš Amerikos armi
jos vado pareigų Kinijoj.

NVedemeyeris dabar gyvena

spalvos dažų, tame paveiksle 
herojinius ^ruožus pakeičian
čių bruožais naivių fantastų ar 
avantiūristų; kurie patys to ne
žinodami virto įrankiais Mask
vos piktadarių rankose.

Gaila, kad tai tiesa. Gaila, 
kad toji tiesa neatgrasina kitų 
mažesnio kalibro herojų, kurie 
ir dabar savo galvojimo neiš
sivaduoja iš Maskvos įtakos.

M.

POP. JONAS XXIII specialioje audiencijoje priėmė potijo ligo
nius. Vienas, sėdėdamas savo vežimėlyje, bučiuoja popiežiaus 
žiedą. . ...

Kada New Yorkas ir Chicaga, Berlynas 
ir Londonas bus apkloti ledu?

Iš Lietuvos
O DUJŲ PLYTELIŲ VIS NĖRA

Tokia .antrašte Tiesoje spa- 
' Ho 10 F.’ Laisvūnas duoda vaiz
dų iš Vilniaus gyvenimo.

“Tik pravėrę Vilniaus dujų 
tiekimo kontoros viršininko L 
Mazūro kabineto duris, išgirs
tame ginčą. Įsikarščiavusi mo
teris šūkauja:

— Kiek galima laukti? Eilė- 
_ je stoviu nuo balandžio mėne

sio, o dujinės plytelės vis nėra. 
Ką tik prieš kelias dienas mano 
pažįstamai jūsų kontoros tar
nautojai pastatė plytelę, o jūs 
dar sakote, kad neturite....
— Mes dabar aprūpiname 

tik kovo mėnesį padavusius pa
reiškimus, o jūs į eilę stojote 
balandžio mėnesį, —mėgina į- 
sikarščiavusią lankytoją nura
minti drg. Mazūras.

Kad įtikintų, jog dujinės ply
telės gyventojam įrengiamos 
griežtai prisilaikant pareiškimo 
įteikimo eilės; už įsakymo pa
žeidimą numatyta bausmė.

Moteris, perskaičiusi šį įsa
kymą, truputį aprimsta, bet 
visgi pareiškia:

— Tačiau plytelę mano kai
mynei pastatėte, nors ji eilėn 
stojo rugpiūčio gale....

—O gal ji plytelę parduo
tuvėje pirito, — jau pradeda a- 
takuoti Mazūras, matydamas, 
kad tresto viršininko įsakymas 
išsklaidė kilusias abejones. Mo
teris pagaliau išeina, nuramin
ta pažadais.

Priekaištai, nepasitenkinimas 
dujų tiekimo kontoroje — įky
rėjusi kasdienybė. Bet jau atsi
bodo ir žmonėms laukti po sep
tynis mėnesius. O mieste sklin
da kalbos (apie jas retkarčiais 
išgirsta ir laukiantieji,), kad kai 
kam dujinės plytelės įrengia
mos.... be jokios eilės.”

....Mes paklausėme Mozūrą, 
kiek dujinių plytelių įrengta be 
eilės. Jis skaičiaus neatsimena, 
bet pripažįsta, kad labai daug. 
Vandentiekio ir kanalizacijos 
tresto valdytojas W. Ostafjevas

Per paskutinį milijoną metų 
ledynai keturis kartus buvo ap
kloję žemę, paskui nutirpę ir 
pasitraukę atgal į ašigalius. A- 
teis vėl laikas, kad ledynai su
grįš ir apklos New Yorką, Penn- 
sylvanią, Ohio, Illinois, o Euro
poje Vokietiją, Prancūziją, An
gliją

Tokią teoriją skelbia ameri
kiečiai mokslininkai—geofizikas 
Maurice Ewing ir geologas me- 
teriologas William Donn. Jie 
mano, kad ledų plitimas ir 
slūgimas yra periodiškas daly
kas. Kai Atlanto šilti vandenys 
plauja Lediniuotąjį vandenyną, 
ten ledai pamažu tirpsta vis 
giliau ir giliau. Bet tuo pačiu 
metu Atlanto vanduo daros vis 
šaltesnis ir šaltesnis? Kai Arkti-

kyla daugiau nei aplinkinė že
mė, vanduo garuoja, susidaro 
debesys ir ima snigti ant žemės. 
Nuo sniego susidaro Grenladijo- 
je ir Kanadoj ledynai, kurie vis 
auga ir pradeda kelionę atgal 
Kai prieš keliasdešimt tūkstan
čių metų ledynai buvo apkloję 
šiaurinę Ameriką ir Europą, tuo 
metu žaliavo ir gyvenimas kles
tėjo Saharoje. Tai buvo civili
zacijos židinys.

Paskutiniu kartu ledynai pa
sitraukė į Arktiką prieš 11,000 
metų. Dabartiniu metu ledai 
■Arktikoje dar tebetirpsta. Esą 
ledas dabar 40 proc. plonesnis 
nei prieš 15 metų. Ir gal dar 
tirps kokį šimtą metų. Bet po 
keliolikos tūkstančių metų ledy
nai sugrįš į savo senąsias bu-

NVedemeyeris vadina Chur
chillį dideliu politiku, kurio ga
lima linkėti ir Amerikai, bet 
karo srityje jis “pseudostrate 
gas”. Menkos vertės kariniuose 
reikaluose buvo ir Roosevelto 
patarėjai Hopkins, Harrima- 
nas.... Juos vadina tiesiog “drug 
storės strategais”. Pats Roose ° ai.xi44iujv? u JL4M uauuuua juno, -j^i jrxa vxxomx*x oauiv,
veltas esą "ciniškai nepaisė tau Kolumbas kelionėje į Ameriką, jei saulė visai uždengta, jei vie

toj saulės duotas kitas šviesos 
židinys, atstojąs saulę. Jis pa
darė išvadą, kad paukštis pa
sisuka taip, kad galėtų skristi 
savo rudeninės migracijos kryp
timi. Tą kryptį jis atseka pagal 
saulę. Jei saulė visai uždengta, 
ar duotas kitas šviesos židinys, 
paukštis orientuojasi pagal tą 
naują židinį.

Prie Kramerio išvadų prisidė
jo papildymais Saueris. Jų ir 
kitų stebėjimai davė išvadą, 
kad paukščiai orientuojasi pa
gal saulę, pagal mėnulį, pagal 
žvaigždes, gal net pagal šiau
rinę žvaigždę labiausiai, nes jie 
daugiausia skrenda naktim. Bet 
paukščiai visai netenka orien
tacijos, jei jie yra miglose. Ta
da jie sukasi aplink ir skrenda 
į bet kokį šviesos židinį.

Kokiu kompasu naudojasi paukščiai
Kompasas esąs išrastas 12 stebėjo, į kurią pusę jie pasi- 

amžiuje. ir juo galėjo naudotis suks, jei yra viršum jų saulė,

tos valios", ' jmanavravo mus 
į karą", o kai dėl karo sj Ja
ponija, įsi Rooseveilas "sams- 
ningai išprovokavo Pearl Har- 
boro užpuolimą".

Bet kuo naudojasi paukšteliai, 
keliaudami rudenį į pietus, juo
se niekad nebuvę. Jie turi ko- 
tokį “kompasą”.

Per paskutinių metų eilę or
nitologai (paukščių mokslinin
kai), ypačiai Vokietijoje .stebė
jo paukščių keliones ir darė 

Rooseveltą. tiek ir Anglijos pradėjęs atvirai kritikuoti eksperimentus. Gustav Kramer 
Churchillį. Jis kaltiną Roose- ChiangKaisheką ir virto nepa- kišo paukštelius į narvelius.

Dėl tų klaidų Wedemeyeris 
kaltina tiek buv. prezidentą

1943 Wedemeyeris buvo per
keltas į pietų Aziją. Jis turėjo 
pakeisti Stillwell, kuris buvo 

atvirai kritikuoti

KO MOKSLININKAS PSICHOLOGAS IEŠKO KORTOSE
Latvis mokslininkas Osis žudo okultizmo romantiką

Vienas korespondentas ap
rašinėjo. kaip su juo darė eks
perimentą New Yorko parap
sichologijos instituto direkto
rius dr. Kartis Osis. .. Pavardė 
ir vardas (lietuviškai būtų Uo
sis) patvirtina, kad tai tikrai iš 
Latvijos kilęs mokslininkas. 
Jis studijavęs psichologiją Vo
kietijoje, dabar New Yorke ė- 
mėsi toliau tęsti vieną tos psi- 
choligijos šaką, vadinamą pa
rapsichologiją.

Kas tai per daiktas, rodo to tas ne vieną, o tūkstantį sykių, 
korespondento tolimesnis paša- ir teisingai atspėjama daugiau 
kojimas.

kaip rodo čia dedamas pavy
zdys.

Taigi galimybės atspėti tei
singai yra 1.5, vadinas, 
mybė teisingai pasakyti 
penkiom kortom.

gali-
yra

žiau. Tarp New Yorko 8 mili
jonų gyventojų ne visi turi mu
zikos ir tapybos sugebėjimus. 
Ne visi gali turėti ir to nepo- 
j utinio pažinimo galią. Aš tarp 
jų —sakėsi dr. Osis —radau 
tokių New Yorke tik du.

koje nuo Atlanto vandenvs iš- veines Amerikoje ir Europoje. 0° žinioje, kaip bebūtų keista, 
_______________________ I—-____ ;-------------- . .... 1— yra dujų tiekimo kontora) pa-

SPAUDA

Dėl “kultūrinio bendradarbiavimo”
Drauge lapkričio 24 vedama- zuoti draugiją kultūriniam san- 

jame Pr. Gr. įspėja dėl vadina
mo kultūrinio bendradarbiavi
mo su okupuota Lietuva. Rašo:

“Šu okupanto prievartauja
ma senąja ar dabar priaugusią
ja Lietuvos kultūrininkų karta 
bendradarbiavimas kultūrinėje 
plotmėje mums patiems nėra 
pavojingas. Tačiau to negalėtu
me pasakyti apie mūsų jaunąją 
kartą, kuri komunizmą jau pa
žįsta tiktai iš pasakojimų.... 
Mes negalėtume stebėtis, jeigu 
su mūsų ateinančia karta įvyk-

tykiam su okupuota Lietuva.
Ko reiktų, kad lietuviai išrinktų

— Eilės mes seniai nebesi
laikome ir nesugebėsime laiky-

Jis paabejoja, ar nors viena 
plytelė iš 80 teks kam nors 
belaukiančiam eilėje. Kaip gi 
skirstomos dujinės plytelės? La
bai savotiškai. Miesto vietinio 
ūkio valdybos viršininkas A 
Ostrovskis arba tos valdybos 
darbuotojas Dūda skambina te 
lefonu drg. Ostafjevui, ir šis 

distrikte uždeda standartinę rezoliuciją—

Aš pataikiau atspėti septy
nias kortas, taigi daugiau, nei 
matematinė galimybė rodo. Ga
lėjo tai būti paprastas atsitik
tinumas. Bet įsivaizuokim, sa
ko. kad eksperimentas padary-

nei penkias kortas. Ar galima

kongresmaną
Dirvoje lapkr. 13 buvo kons

tatuota, kad inž. A. Rudis rin
kimuose į Kongresą gavo 5,200 
balsų, arba 4 proc. visų balsų, 
o balsuotojų tame <-----------
buvo 138.500. Dienraštis daro 
išvadą, kad kongresmanui iš
rinkti reikia arba sukoncen
truoti vienam kuriame distrikte 
bent 10,000 lietuvių (o tai la
bai sunkus dalykas), arba “iš
ugdyti asmenybę, kuri patrauk
tų ne tik lietuvius, bet ir nelie
tuvius balsuotojus”.

Vienybėje V. Meškauskas su
mini aiškinimus, kad už A. Ru
dį nebalsavę tautininkai, kadan- Ir “Naujienos” padarė išvadą 

"KulturboHevizmas pi r- gi kai kurie jų veikėjai yra se- kad kandiduoti šalia didžiųjų 
miausia patraukta viršūnes, nai- ni respublikonai. Taip pat pa- partijų esanti nesąmonė.
vius idealistus, siaurus tėoreti-

įrengti plytelę be eilės. Na. o 
Mazūrai lieka tik įvykdyti vir
šininko įsakymą’.

Anglijos W. Churchill apie 
valstybės ir vaikų valdymą:

Yra daug paprastenis daly
kas valdyti valstybę, negu iš
auklėti tris vaikus.

. KAS ATEIS PO CHRUŠČIOVO
Diplomatai spėlioja, kad 

Chruščiovą Sovietuose gali pa
keisti vienas iš dviejų jaunes
nių, po 50 metų, partijos pre
zidiumo narių: dabartinis min.
pirm, pavaduotojas F.R. Kozlov tų ta pati tragedija, kaip tai 
ar Ukrainos partijos sekretorius buvo su rusų emigrantų vai- 
A.L Kiričenko. Kozlovas atėjo kais Prancūzijoje. Tėvai bėgo 
į prezidiumą 1957, kada buvo nuo bolševizmo... . o jų vaikai, 
išmesti Molotovas. Malenkovas 
ir k.

išaugę jau kitoje aplinkoje, ko
vojo jau už bolševizmą.

Šios rūšies tyrimai panašiais 
ir kitokiais eksperimentais pra 
sidėjo neseniai. Pradžia laiko
ma. kaip 1882 Anglijoje Cam- 
hridge universiteto profesoriai 
įsteigė “Society for Physical- 
Research”. Nuo tada visuos 
kraštuos psichologai daugiau dė 
mesio kreipė šiem reiškiniam 
Europoje ir Amerikoje. Ame
rika ypačiai labai pasinešus į 
psichologinius eksperimentus. 
Ir para psichiniai reiškiniai la
biausiai čia tiriami prie Duke 
unversiteto esančioje labora
torijoje. kuriai vadovauja prof. 
J.B. Rhine.

Kiek tai vargingas darbas.

darę ir “Naujienų” šalininkai.

Aš sėdžiu — pasakojo — vie- bus sakyti, kad ir tada tėra pa
name stalo gale: per vidurį sta
lo yra lenta, kuri neleidžia man 
matyti kitame stalo gale sėdin
čio dr. Uosio. Jis prieš save tu
ri 25 kortas. Nuo viršaus ima 
po kortą ir deda į šalį. Aš tuo 
tarpu turiu atspėti, kokia yra 
korta, nors aš jos nematau. 
Tiesa, spėjimas yra lengvesnis, 
nes tos 25 kortos yra tik pen- 

, kių rūšių; vienose yra žvaigž
dė, kitose kryželis, trečiose *‘'ra (^ar kitos patirties
kvadratas, ketvirtose ratas, 
penktose banguotos linijos, vieni žmonės daugiau, kiti ma- bu$ tikri nc^iš-

k u
Tačiau viena aišku — kas 

anksčiau buvo vadinama okultis- 
tinėm jėgom, kas buvo daro
ma prieblandoje su mistika, 
gal net su dvasių pasireiškimu, 
šiandien velkama į laboratori
jas ir tikrinama moksliniais 
eksperimentais, stengiantis su- 

< sekti paties žmogaus jėgas.
Brookiyn 2i. n. v. | Mokslo vargingi eksperimen- 

’ tai žudo praeities romantiką.

prastas atsitikinumas? Kokios 
tada išvados? Tų išvadų ir ieš
ko dr. Uosis ir daugelis kitų 
šios psichologijos šakos tyrinė
tojų.

Pagal jų teoriją žmogus gali 
patirti ne tik žinomais pojū
čiais — regėjimu, girdėjimu, pa
lytėjimu, paragavimu, užuodi- rodo psichologės Gertrūdos

Schmeidler eksperimentai — su 
salios -nepojūtinės. Ju tari studentu ji P^ė 300.

OOO eksperimentų. O koki dar

KALĖDŲ DOVANA YRA GERIAUSIA LIETUVIŠKA KNYGA
I. Pulkim ant kelių, K. Plačen.s, romanas iš 

kuri. Strazdo gyvenime, I dalis
Z. Mistiniame Sode. kan.
3. Motai »ii Dievu, kun.
4. Saiiles Giesmė, dr. A. Maceina
5 ftv Kazimieras, dr. Z. Ivinskis .
K Milžinas, Didvyris. Šventasis. dr. P Gaid:

f. Vaitkus 
PruiMku;

Amžinusiu Gyvenimas. kun. J. Danielius

910 Wiltoughby Avenue

2.00 
5 00 
3.00 
2.00 
200

ŽENEVOJE — NIEKO NAUJO
Ženevoje pirmyn nieko nepa

sistūmėjo ne viena konferenci
ja. Konferencija atominių ban- kus. o vėliau šių padedamas 
dymų sustabdymo reikalam po- prieina prie masių”.
sėdžiauja jau nuo spalio 31 ir Laikraštis tuo būdu griežtai 
niekaip negali susitarti dėl pa- atmeta kai kurioje spaudoje 
čios konferencijos darbotvarkės, paskelbtas sugestijas organiz-

Lietuvių Prekybos Bendrovė
Lietuvių Prekybos Bendrovė, vienintelė šios rtyUes flnna pasaulyje,, 
gerai žinoma. Europoje ir Australijoje, siūlo savo patarnavimus ir 
JAV gyvenantiems tautiečiams.
Lietuvių Prekybos Bendrovė turi visus reikalingus leidimus siųsti do
vanų siuntinėlius betarpiai iš Anglijos i Lietuvą ir į visas Sovietų 
Sąjungos sritis.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautiečiams JAV. siū- 
teikia tautiečiams {vairias J IJetuvų. siunčiamąsias prekes ne deta- 
linėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki šio! niekas dar 
nebuvo siūlęs.
Lietuvių Prekybos Bendrovė, pristatydama savo tautiečiams JAV. siū
lo specialų ekspresą standartini siuntinėt}, sudarytą iš trijų gabalų 
po 3 S Jardo pilkos, rudos ir mėlynos medžiagos, viso labo 9’* jardo, 
už negirdėtai žemą kainą - tiktai už $40.00.
Į ^ią kalną Jcina sovietinis muitas, draudimas, licenzija, supakavunM 
ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntinėlio galima pridėti ka
taloginėmis kainomis dar 10 Ibs siuntėjo pasirinktų prekių, nemo
kant jokių pąpihlomų mokesčių. Galima pridėti ir savų prekių, bet 
tik visiškai naujų, nenaudoti}. Tokiu atveju už pridedamąsias pre
kes sumokamas tik muitas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė šios rūšies firma, neimanti 
jokių pasiuntimo mnnipuUactnii) mokesčių už siunųpius. kurių vertė 
siekia arba prašoka $75.00. *
Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Izmdono siuntiniai pa
siekia Lietuvą per 3-5 savaites. Visi siuntiniai apdraudžiami. Jų 
pristatymas garantuotas.
Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus receptus 
ir pateikta visus čia gaminami» vaistus žendaikdomis kainomis.

■ Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavj-zdžių, kūrinai 
nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laišku Rašykite:

UTHTAMA5 TRAD1NG COMPANT
I A, Hm>t Street, Leudea, W. 11. Grrat Brttata 

Lietuvių ProkylMs Bendrovei reikalingi agentai vUose JAV valsty
bėse ir Kanntieje.
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Lapkričio 23 krašto apsaugos 
ministro įsakymas kariuomenei 
organizuoti I pėst pulką. Pul
ko, vadu paskirtas karininkas 
Jonds Galvydis — Bykauskas. 
Tuo metu Vilniuje jau buvo 
atvykę dar šie karininkai: K. 
Škirpa, Vilniaus m. komendan- 
to padėjėjas, P. Gužas, Vilniaus 
komendantūros adjutantas, ir 
Pranas Jackevičius, Jonas Pran- 
culis, Emilis šneideraitis, Ka
zys Sprangauskas, Antanas Jak
štas, Ignas Adamkevičius, Juo-

Taip kūrėsi Lietuvos kariuomenė (2)

A. MAŽIULIS tik lietuviškose sritys* ir kur

čai ir ji suskyla, tačiau kar. J.
K. Kondratavičius įtiki- Kubiliui, Liatukui, Gragaliūnui

Daugpilį ir pradeda veržtis į 
Alūksnos (Dūkštos) ir Zarasų 
apskritis.

Gen.
nėja Lietuvos Valstybės Tary
bą, kad reikia su esamais sa
vanoriais trauktis į Gardino 
sritį, atšaukiant besikuriantį I 
pėst. pulką Alytuje. Dėl jo pla
no Valstybės Taryboj kyla gin-

— Glovackiui ir kt .pavyksta 
Valstybės Tarybą įtikinti, kad 
ten išsikelti būtų žuvimas. Lie
tuviai tegali pasitikėti tik iš 
lietuviškų sričių savanoriais, to
dėl ir organizuotis pirmiausia

mažiau komunistinio ir net so
cialistinio gaivalo.

Kariuomenės branduolys pa
liktas Alytuje, iš ten tik Vil
niaus apsaugai tepasiimant kar. 
Gerulaitį su 2 puskarininkiais 
ir 23 kareiviais, kurie Vilniun 
atvyko antroje gruodžio pusė
je.

Vilniuje susitelkę savanoriai 
nešiojo Lietuvos valstybės spal
vų trikampį, kurio kraštinė bu
vo apie 4 cm. šiuos uniformi
nius trikampius siuVo Vilniaus 
lietuvės moterys, kurias suor
ganizavo Viktorija Dandsber- 
gienė. Kiekvienas trikampis bu
vo antspauduojamas Vilniaus 

.komendantūros ar D pėst. pul
ko antspaudu, nes juos prisi- 
siūdinėjo Ir įvairūs šnipai.

Gruodžio 15 komunistai, su 
Vilniaus darbininkais pradėjo

Kai sužiba advento žvakės...
Adventas išreiškia Kristaus 

atėjimo lūkuriavimą. Tasai loke 
sys yra trejopas.

Adventas primena lūkestį se
nojo pasaulio, kada dideliame 
nekantrume lūksnojo pažadėto 
Mesijaus. Jo laukė ne tiktai 
išrinktoji žydų tauta, žinojusi 
tai iš Rašto; lūkuriavo ir kitos 
tautos. Romėnų poetas Vergili
jus užsimena ateisiantį pasau
lio Gelbėtoją — Kūdikį, žinia 
galėjo ateiti iš Rytų. Ji tačiau 
rodė, kaip plačiai ėjo per tau
tas, žadino lūkuriavimą ir viltį, 
kad pasirodysianti Šviesa ir pra- 
sklaidysianti pasaulį užklojusias 
tamsybes.

Tasai laukimas nė šiandien 
nėra visai pasibaigęs. Tebėra 
tautų ir žmonių, kurios Kris
taus nepažįsta arba Išganytojų 
nepripažįsta. Yra vis dar lūks- 
nojančių ir klausiančių: “Ar tu 
esi tasai,. kuris turi ateiti, ar 
mes kito laukiame”? Tebeieš
ko to kito, atsakymo neieškoda
mi Kristaus Bažnyčioje.

Katalikų Bažnyčios liturgijo
je adventas yra pasiruošimas 
Kristaus Gimimo šventei. Pa
rinktos maldos ir psalmės mus 
paruošia vidiniam tos didžios 
šventės išgyvenimui, kad jos ne
nustelbtų išviršinis blizgėjimas 
miestų ir namų languose. 
Evangelijos žodžiais raginama: 
“Budėkite visą laiką melsda
mies.... Taisykite Viešpaties ke
lią.... Tarp jūsų stovi tas, kurio 
jūs nepažįstate”.

Gal dar neažįstate ar užmirš
tate? Tikram pažinimui reikia 
budėjimo ir maldos. Reikia ti
kėjimo, kad Kristūs yra su mu
mis “visas dienas, iki pasaulio 
pabaigai”.

Adventas pradedamas tos pa
saulio užbaigos priminimu. 
Prieš akis visų pirma statomas 
ne Mesijas, kuris atėjo ir “gy
veno tarp mūsų”, bet Teisėjas, 
kuris turi ateiti su “didele ga
lybe ir didenybe”. Pirmasis 
Kristaus atėjimas jungiamas su 
antruoju, kaip jjradžia ir pabai
ga. Kristaus Gimimo šventė nė

ra tiktai prisiminimas “didelio 
džiaugsmo.... kad pasauliui gi
mė Išganytojas”, bet ir pasiruo
šimas atėjimui “viešpataujan
čiųjų Viešpaties”.

Kiekvienam tikinčiajam ad
ventas reiškia nuolatinį ir pa
stovų Kristaus lūkėjimą. Mes 
visą laiką gyvename advente — 
po Kristaus atėjimo ženklu. 
Trapi mūsų gyvybė žemėje, 
kaip žvakės liepsną, gali būti 
Viešpaties užpūsta kiekvieną 
akimirką. Nežinome nei dienos 
nei valandos. Nežinome tam, 
kad lūkesys ir budėjimas nesi
liautų, nes kas liaujasi budėti, 
nustoja ir tikėti.

Pamokamu pavyzdžiu tai pri
mena Evangelija apie gudrias 
ir paikas mergaites. Gudriosios 
budėjo su degančiais žibintais., 
ir jos buvo įsileistos į Viešpa
ties namus. Paikosios liko už 
durų, nes jų žibintai nedegė.

★

Žibintai arba žvakės kai kur 
degami adventiniam vakaroji
mui. Adventinės žvakės taip 
pat degamos bažnyčiose. Kur 
žvakė bedegtų, ji mums prime
na gyvybės plazdėjimą tamso
je; jaukios ir šviesios gyvybės, 
bet ir trapios. Kai vienas sėdi 
prie baigiančios nudegti žvake
lės, net griaudu pasidaro.

Taip baigiasi kieno nors gy
venimas, taip baigsis ir tavo. 
Ar nedegeni iš abiejų galų? 
Jaunystė taip kaitina. Tiek sva
jonių, tiek veržles, tiek ryžto 
kone visą pasaulį apimti ir sau 
palenkti, žvakė sutirpo didelė
je geismų “liepsnoje” arba ją 
skersvėjai užpūtė.

Adventinės žvakės degamos 
priminti, kad mūsų gyvybės 
taip lengvai betkas nesusvi
lintų ir neužpūstų. Ji laikosi 
šviesią tikėjimo viltimi. Ji už
dega kitų žvakes. Ji šildo ki
tus. Ji sužadina lūkesį amžinos 
Šviesos, kurios jokia tamsa ne
apima.

Tokia yra adventinė Rarotų 
žvakė.

zas Račys, Vladas Dumčius, 
Kazys Musteikis, Jurgis Bobe
lis, Kleofas Michalauskas, Vla
das Barkauskas, Kazys Urbai- 
tis, Petras Žemaitis, Vilius Jo
mantas, K. Ąlyta, Jonas Kasiu
lis, gydytojas Puodžiūnas, vet. 
gydytojas Tallat Kelpša ir ka
ro valdininkai: Antanas Dirsė, 
Povilas Pilkauskas, Povilas 
Pranckūnas, Nistelis.

Gruodžio 1 įsakyta gudui 
pulk. Lavrentjevui organizuoti 
I gudų pulką Gardine. Jis išvy
ko iš Vilniaus su daugeliu gu
dų karininkų, nes jų buvo dau
giau Vilniuje, negu lietuvių ka
rininkų: Svetimųjų, rusų kilmės 
karininkų, tuo metu Vilniuje 
buvo per 80.

Išvykus organizuoti I pėst. 
pulko Alytun, buvę savanoriai 
priskirti Vilniaus m. komendan
tūrai. čia susidarė I kuopa iš 
5 karininkų ir 64 savanorių. 
Prie šios kuopos telkėsi lenkiš
kai kalbančiųjų komanda. Nu
pirkus iš vokiečių už sviestą, 2 
lengvuosius kulkosvaidžius, bu
vo sudaryta kulkosvaidininkų 
komanda iš 4 karininkų ir 12 
savanorių.

Gruodžio 5 įsakyta, organi
zuoti vėl pulką Vilniuje, ėmė 
niršti vokiečiai, ypač vokiečiai 
komunistai ir socialdemokratai, 
turintieji savo rankose ‘solda- 
tenratą’(Karėivių Tarybą).

Tuo metu lietuviai karinin
kai, nereikalingi pulkui -Vilniu
je, buvo išskirstyti sričių virši
ninkais į įvairias krašto vietas 
organizuoti vietų apsaugą, nes 
vokiečių kariuomenė m visokios 
padugnės ėmė plėšikauti, ker
šyti Lietuvos nepriklausomybės 
laukiantiesiems. ,

Gruodžio 8 Lietuvos ir Bal
tarusijos komunistų partijos 
centro komiteto nutarimu su
daryta laikoji Lietuvos revoliu
cinė darbininkų ir valstiečių vy
riausybė, vadovybėn paskiriant 
V .Mickevičių — Kapsuką, Z. 
Angarietį, Kazimierz Cychow- 
ski, Simeon Dimenštein, Alek
sandrą Jakševičių, Konstantin 
Kemovič, Pr. Svotelį (Proletarą) 
ir Aizik Vainštein. Jų daugu
ma jau buvo Vilniuje.

Gruodžio 9 bolševikai užima

KARO mokyklos paradas. Nuotr. V. Augustino.

visuotinį streiką. Ypač pasižy
mėjo teroru Vilniaus žydų ko
munistai, pradėję kovą su so
cialdemokratų ‘Bundu’.

Gruodžio 24 paskirtas Kraš
to Apsaugos viršininku kar. Pr. 
Liatukas.

Gruodžio 28 bolševikai, užė
mę Smurgainius, Adutiškį, 
Švenčionėlius, Zarasus, įlaukę, 
veržiasi toliau. Vilniuje siautė
ja slaptai komunistai ir lenkai. 
D pėst. pulko vadu paskirtas 
kar. V. Glovackis.

Gruodžio 29 laikinoji Lietu
vos vyriausybė ruošiasi keltis 
į Kauną, kur išvyko D pėst. pul
kas. Jis tebuvo ginkluotas 4 
šautuvais ir 2 revolveriais, nes 
vokiečiai pažadėtų ginklų jam 
nedavė.

Kaune komunistai leido ke
letą laikraščių, kur buvo plūsta 
mi mūsų savanoriai ir žadami 
iškarti. Vokiečių kariai ‘sparta- 
kiečiai’ buvo susiorganizavę į 
slaptus karinius vienetus ir
ginklavo slapta komunistus.

Gruodžio 29 laikinosios Lie-

CHICAGOJE ATIDARYTAS LAISVĖS KOVŲ MUZIEJUS
Gerai atsimename, kokios 

reikšmės tautiniam auklėjimui 
ir tėvynės meilės ugdymui tu
rėjo Karo muzėjus ir jo sodelis 
Kaune. Ten prie aukuro ties Ne
žinomojo Kario kapu, prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę, nuolat sargyboje budė
jo kariai — invalidai. Ten Lais
vės Varpas skambėjo vaikams 
Lietuvos, kad laisvės nevertas 
kas negina jos. Ten kilo į dan
gų lietuvio malda, kad Lietuva 
būtų laisva. Ten buvo lietuvių 
tautos šventovė, kur semtasi 
dvasios jėgų darbui ir kovai dėl 
protėvių žemės šventos.

Priešas užgesino aukuro ug
nį, išniekino Nežinomojo Kario 
kapą, nugriovė paminklą. Vie
toje Laisvės Varpo gaudimo, 
vėjas iš rytų atneša į mus pa
vergtųjų brolių dejones. Ten 
žvanga dabar vergijos pančių 
aidai.

Ugnis nekurstoma užgęsta. 
Nei vienas tačiau nenorime, 
kad išeivijoje užgestų Tėvynės 
meilės ugnis. Visi tuo reikalu 
sielojamės.

. Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Pagerbti žuvusius dėl Lietu
vos laisvės ir palaikyti gyvą 
Tėvynės meilę išeivių tarpe, 
Lietuvių Veteranų Sąjunga “Ra
movė”, tampriai talkininkauja
ma kūrėjų — savanorių, šau
lių ir Birutės organizacijų, nu
tarė įsteigti Laisvės kovų mu- 
zėjų ir atkurti žuvusiems už- 
Lietuvos laisvę paminklą.

Sukaktuvinėje 40 metų Liet, 
kariuomenės šventėje, lapkričio 
23 Laisvės kovų muziejus ati
darytas Jaunimo Centre.

Šalia Jaunimo Centro supla
nuotas Laisvės sodelis, kuriame 
bus atkurtas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklas.

Laisvės kovų muzėjaus ir pa
minklo statymo komitetas šiuo 
atsišaukimu kreipiasi į taurią
ją lietuvių visuomenę, prašyda
mas komiteto darbus paremti 
piniginėmis aukomis. Jūsų au
kos įgalins atkurti tai, ką taip 
brangaus patikome laikinoje 
mūsų sostinėje, Kaune.

Pasaulio lietuvių sostinėje, 
Chicagoje, lankosi viso laisvo 
pasaulio lietuviai, čia ir senas* 
ir jaunas ateivis semsis jėgų ir 
ryžto dirbti Lietuvai. Čia ir ki- 
tataučams parodysime, kaip 
lietuvis kovojo už laisvę ir kaip 
jis myli savo protėvių žemę, 
čia ir mūsų jaunimas mokysis 
branginti savo kilmę ir kalbą.

Aukas prašome siųsti adre
su: The Lithuanian Veterans 
Association Ramovė, Ine. Acct. 
No 108157, Crane Savings and 
Loan Ass., 2555 W. 47th SL, 
Chicago 32, EI., U.S.A., arba ko
miteto iždininkui: Mr. J. Tumas, 
4518 So. Talman Avė., Chiea- 
go 32, DL, U.S.A

Broliai ir sesės lietuviai, te- 
nelieka nei vieno, kuris neau
kotų tam kilniam tikslui. Savo 
darbais ir aukomis parodysime 
pasauliui, kad pavergtai, supan
čiotai ir nukryžiuotai Lietuvai 
mūsų širdyse meilės ugnis ne 
gesta, bet didėja.

Laisvės kovų muziejaus ir pa
minklo statymo komiteto*

tuvos vyriausybės atsišaukimas, 
kviečiąs stoti savanoriais ginti 
Lietuvą.

(Nukelta į 4 psl.)

Pavergtųjų Tautų atstovybėm 
užsienyje

pavesta rūpintis Lietuvos de
legacijos pirmininkui Vac. Si
dzikauskui. Jam pavesta suor
ganizuoti naujas atstovybes ir 
rūpintis jau esamų atstovybių 
veiklos derinimu. Yra beveik 
tikra,, kad PFT centars, kuris 
yra N. Y., galės paremti ats
tovybes Romoje, Stockholme, 
Buenos Aires. Rio de Janeiro 
ir Montevideo. (Elta).

OUEMOY
— Ouemoy apšaudymą ko

munistai vėl sustiprino. 
Nacionalistai apskaitė, kad nuo 
rugpjūčio 23, kai komunistai 
pradėjo pulti, jų šūviai sudau
žė 3 nacionalistų ugnies židi
nius ir 20 sužalojo; nacionalis
tų šūviai sunaikino 213 komu
nistų patrankų. Toks nacionalis
tų ugnies pranašumas aiškina
mas Amerikos ginklų ir na
cionalistų karių apmokymo per
svara.

(7)
YVONE sėdėjo prie lango. 

Savo smailiais dažytais pirštu
kais lankstė ant stalo padėtą, 
servetėlę. Stalas buvo padeng
tas keturiem. Kai mudu priėjo
me dviese, Yvonė šelmiškai nu
sišypsojo:

— Kur gėlės varduvininkei?
Gerardas virptelėjo ir pasi

suko eiti gėlių atnešti.
— Nereikia, — sulaikė jį 

Yvonė. Viso glėbio Ire
nos vietoje nepasodysi. Ar ją 
taip pat palikote vežime?

— Ne, ne, — mikčiojo Ge
rardas. —Ji paliko prie Porte 
d'Orleans. Sakė....

—Ji sakė tuojau atsirasianti, 
— įsiterpiau. — Mes turėjome 
skubėti.

— Suprantu. Mergaitė turė
jo persivilkti, ar ne? — pa
žiūrėjo į mus Yvonė tiriamu 
žvilgniu, — Gerardas, žinoma, 
negalėjo gaišti dėl manęs. Ge
ras vyras, bet nemandagus.

Kaip galima merginą užkvies
ti vakarienei ir palikti vieną? 
Atsirasianti pati Save gerbian
ti moteris neina šaukštų laižy
ti. Na, sėskitės! Bus daugiau 
vietos .

Sėdęs priešais Yvonę, stebė
jau jos veido bruožus, lūpų vir
pesius ir primerktas akis. Vėl 
ji man rodėsi graži ir trauk
li, kaip kitada. Ir nerasti..,. De
besėlį iš galvos buvo beišvėją 
įtarimai.'Ryžausi pasakyti visą 
teisybę, nors Gerardas draudė. 
Yvonė turinti žinoti, kas mu
dviem nutiko. Ant liežuvio ga
lo susibėgo žodžiai — reikėjo 
tik pradėti pasakoti; Bet Yvo
nė sučiaupė man lūpas, pakeis
dama savo toną ir skaniai nu
sikvatodama:

— Aš taip ir maniau. Kam 
reikėjo meluoti? Neva nusi
trenkė iki Porte d’Orieans, su
tikę Ireną .užkvietę mano “var
dinėm”, o buvot prie Senos.

Mudu su Gerardu susižvalgė

me, kai Yvonė pasilenkė prie 
savo rankinuko. Išsitraukė su
lankstytą popieriaus skraitelę. 
Moterys viso laikraščio neima. 
Jei randa ką (domaus ar keis
to, išsiplėšia, kad parodytų ki
tiem.

— Skaityki! — man pakišo.
žinia buvo iš kriminalinės 

policijos veiksmų. Permečiau 
akimis ir padaviau Gerardui. 
Jisai perskaitė ir sugniaužė sau
joje. Jo veidu perbėgo tamsus 
šešėlis. Nebūtų teismo žmogus, 
kad nepasipiktintų.

— Vaikėzų darbas! — sumur
mėjo.

— O kuo judu skiriatės? — 
prikišo mums Yvonė. — Kam 
reikėjo ten gaišti ir vėpsoti, 
kaip policija meškerioja taria
mą lavoną? Prigalvojo dar ne
būtų istorijų su ta mergysčia.

— Bet ankstyvesni laikraš
čiai rašė, kad Senoje rasta 
skenduolė, kuriai labai tikę u- 
pės krante numesti batukai. O 
čia rašoma apie jaunos mergi
nos manikėną su užrištu ant 
kaklo akmeniu.... Aš nesupran
tu, kaip iškreipta žinia galė
jo patekti į laikraščius? — reiš
kė savo nusistebėjimą Gerar
das, grodamas ant stalo pirš
tais.

— O aš nesuprantu, — Yvo
nė nužėrė Gerardo ranką nuo 
stalo, —dėl ko toji žinia ju
du nuviliojo prie upės? Mažai 
ką miesto laikraščiai rašo. Aš 
nebetikiu reporteriam, kai pa
rašė, kad Gerardo motina už
duso gėlių krautuvėje. Ji mi
rė nuo širdies smūgio. Tu sa
kei, Gerardai....

Gerardui nebuvo malonus 
priminimas motinos, kuri pa
auglę Yvonę barė ir stumdė 
.Man gi nebuvo malonus Yvo- 
nės įtikėjimas, kad mudu bu
vę kur kitur, o ne Porte d’Or
ieans. Dar labiau vėrė žinia, 
Debesėlis buvo teisus. Ak, to 
Gerardo įtarinėjimai! Ir aš pats 
jaučiausi nusikaltęs tai nekal
tai mergaitei. Gal dėlto nuo 
mūsų pabėgo, arba nenorėjo 
susitikti su Yvone? Galimas 
daiktas. “Batukus numečiau, 
nes savo rankose laikė Yvonė”.

— Kodėl nevalgai? — para
gino mane Yvonė lipšniu ir 
glostomu žodžiu. — Pamirški
me visus tuos nutikimus! Šian
dien mano vardinės ....Gerar
das; teisingai sakė — “nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera”. Bet 
daugiau jo vieno po miestą ba
ladotis neleisiu. Pasimeta, kaip 
vaikas, ir dar kitus klaidina, —

žvilgterėjo į mane. — Na, ne
palikime stiklelių pilnų — pa
kėlė savo nedidelę taurelę. — 
Į varduvininkės sveikatą!....

Yvonė buvo tikrai žavi, ku
pina sąmojaus ir plepi, tartum 
būtų kelis stikliukus išlenkusi. 
Tokios guvios ir smagios se
niai nebemačiau. Gerardas 
prieš ją atrodė kaip stuobrys, 
aplink kurį vijokliai vyniojasi. 
Yvonė protarpiais apkabindavo 
savo vyrą. Ar tais glebėsčiais 
norėjo parodyti, kaip myli Ge
rardą, ar sudrumsti mano jaus
mus ir prikišti: “Nenorėjai ma
nęs turėti, tai ir neturi”....

O vis dėlto jai buvo gera, 
kad aš nieko dar neturėjau De
besėlis nebetemdė Yvonės sau
lėtos nuotaikos. Ji buvo labai 
patenkinta mūsų “žiopli nėji- 
mu” prie upės. Gerai, kai laik
raščiai kai kada perdeda nr 
klaidų pridaro. Tuo uždengia 
tikrąjį žmonių klydinėjimą.

★

ARTĖJO jAu vidurnaktis, kai 
Gerardas su Yvone mane pavė
žino ir palinkėjo labos nakties.

Ilgai negalėjau užmigti. Knie
tėjo širdyje, kaip reikės vynio
ti surizgusius siūlus, jei Debe
sėlis vėl pasirodytų far Yvonei

išpasakotų, ką buvome nutylė
ję. Iš Debesėlio galima buvo 
laukti visiško atvirumo. Kai mo
teris nori kitą įžnybti, pasako 
tiesą į akis. O debesėlis neken
tė Yvonės. Tai parodė savo 
šiurkščiais žodžiais apie kelei
vę, kuri tik drabužiu buvo pa
naši į Yvonę. “Įsirioglino it ke
rėpla”.... O paskui — tie batu
kai, kuriuos “laikė Yvonės ran
ka”.... Iš kur tokia Debesėlio 
neapykanta?

Man buvo paslaptis ta mer
gaitė. Kai atkrito įtarimai. Ne
galėjau rasti jokio pagrindo, ko
dėl su mumis važiavo, kodėl 
nusekė į mano butą, kaip ji at
sirado prie mūsų mašinos Por- 
te d’Orieans ir kodėl staiga pa
bėgo. “Kodėl, kodėl, kodėl’?— 
tarsi kas būtų plaktuku galvon 
kalenęs. Kodėl turi du vardus?

“Debesėlis — tai joks var
das'! — prisiminė Yvcnės žo
džiai. Tada radau pateisinimą, 
o dabar man rodėsi, kad du 
vardai ką nors uždengia. Kam 
ji buvo prisiėmusi vardą sken
duolės, kuri pasirodė esąs tik 
manikėnas? laikraštyje aiš
kiai buvo nurodytas firmos var
das “Irena”. Paprastas sutapi
mas? Ar buvo tikra jos draugė 
Irena iš to paties kaimo? "Varg

šė mergaitė, pabėgusi nuo pa
tėvio”.... Kur ir kada ji nepakė
lė sunkaus savo gyvenimo? 
“Mergaitės jau nebuvo, kai mu
du susitikom”.... Tai turėjo bū
ti anksčiau, negu šios dienos į- 
vykiai su laikraščių aprašymais 
ir atsiprašymais. Kas nors čia 
slypi, ko aš dar nenuvokiu.

Dar nuostabiau man rodėsi, 
kad Debesėlis kiaurai mane 
matė. “Kam taip piktai galvo
ji”?.... Matyti, nebuvau jokia 
paslaptis nuo atsidūsėjimų po 
medžiu, kada geidavau bent vie
ną skrajūną debesėlį pasikišti 
po galva. Kiek kartų Gerardas 
glaustėsi prie Yvonės, man su- . 
sopdavo Širdį. Yvonė sukrusda
vo vaduotis iš Gerardo. Sugal
vojusi kokią nors dingstį, pri
artėdavo prie manęs ir prašnek
davo:

— Nebūk toks niaurus, na! 
Eikime pasiausti!

Visi trys dažnai važiuodavo
me siausti už miesto, kaip ir 
aną kartą. Yvonė tada nebrido 
su manim į pievą .bet aidžiai 
šūkavo, kad ją girdėčiau ir ne- 
sijausčaiau vienas. Nutiko taip, 
jog nebebuvau vienas. Grįžo
me iš pievos dviese.

(Bus daugiau). t
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Išleidę senos vergus, atveža studentus
Į Sibirą ir atgal (9)1955 išvežė grupę kalinių iš

apė-

karto patekome į 16-jį kalėji
mą. čekistai bandė mus užsiun
dyti kriminaliniais kaliniais, 
bet pastarieji, sužinoję, kad 
mes iš Džesgazgano, atitolo. 
Be to, paskutiniu laiku jau ir

šiame naujam kalėjime buvo 
du išprotėję lietuviai. Kas jie 
ir iš kur, sužinoti nepavyko. 
Vienas vis šaukė per kameros 
langą: “Jėzau, Marija, už ką 
man galvą daužote?” Tai, be 
abejo, čekistų teroro aukos.

Pati Karaganda —tikras ka
linių miestas. Mieste ir arti 
-minusiose apylinkėse buvo apie 
120,000 kalinių — politinių ir 
kriminalinių. Mieste gyveno 
daug tremtinių, ypač čečėnų, 
ingušų, Krymo totorių, vokie
čių, ukrainiečių k. Lietuvių bu
vo iki 3000. Daugumoje politi
niai kaliniai, “atlikę bausmę”.

7 Jų neleido į Lietuvą grįžti.
Karagandos stovyklose reži

mas stipresnis, kaip Džezgazga- 
ne. Ir santykiai tarp tautybių 
nebuvo tokie glaudūs, bet pas
kutiniais metais susidūrimų ne
įvyko. Lietuvių ir Ukrainiečių 
santykiai taip pat buvo geri. 
Stovyklose buvo ne mažai ko
rėjiečių, japonų, kiniečių, ira
niečių ir k. Būdinga, kad ira
niečiai visi buvo komunistai, 
ar net raudonosios vyriausybės 
šiauriniam Irane nariai (kol to
ji sritis buvo po komunistų į- 
taka), kurie kartu su rusų ka
riuomene pasitraukė 1946 iš I- 
rano.

Organizuotai švenčia Kalėdas.
1955 Karagandos lietuviai sto

vyklose pirmą kartą atšventė
organizuotai Kalėdas m-je sto
vykloje. Kalėdų šventėje daly
vavo apie 130 lietuvių ir 20 ki

liau nukentėjo.
1954 visos stovyklose bu

vo tarybos” iš kalinių tarpo. 
Jas organizuodami čekistai lyg 
norėjo parodyti, kad kaliniai 
turi savivaldą stovyklos vidu-

į šviežią žiemos orą, apalpo ir 
juos nunešė su neštuvais.

Stovykla yra miškuose ir ka
liniai dirba radijo dėžių fabri
ke. Dirba daugumoje invalidai 
be rankų, be kojų. Režimas

linys gauna už mėnesio darbą 
20 iki 60 rublių. Stovyklos vir
šininkas kapitonas Biriukovas, 
jautėsi lyg mažas karaliukas.

Stovykloje vyrauja Savotiški 
įstatymai. Kaliniams draudžia
ma susirinkti didesnėmis gru
pėmis, draudžiama vaikščioti ta
kais, kuriais vaikščioja čekis
tai. Jei kalinys pereina drau
džiamu taku — penkias paras 
karcerio. Tačiau ir čia despo
tizmas pamažu nyko, nes atvy
kę energingesni kaliniai iš Ura
lo ir Karagandos apvertė vis
ką aukštyn kojom.

Pasižymėjusi 
Kolumbijos 
lietuvaitė

Tunjos mieste lapkričio 17 mer
gaičių kolegiją baigė Jolanda 
Jaunuolė Grigdiūnaitė, neprik
lausomos Lietuvos atsargos ge
nerolo Grigaliūno — Glovackio 
pirmoji anūkė. Kolegiją veda 
vienuolės. Iš 20 baigusių mer
gaičių lietuvaitė buvo viena iš 
geriausių mokinių. Per visus 
mokslo metus ji mokėsi pavyz-

tų tautybių atstovų, kuriuos lie
tuviai pakvietė. Stovyklos ad
ministracija iš karto nekliudė 
švęsti, nors organizatoriai vė-

J. J. GRIGALIONAITĖ

Paleis — nepaleis?
Dubravlag Moldavijoje 

mė 18 stovyklų, kurių skaičiu
je buvo 4 moterų stovyklos. 
Jos dirbo kariuomenės siuvyk
loms. Tuo tarpu pasklido žinia, 
kad peržiūrės politinių kalinių 
bylas. Aukščiausios Tarybos 
komisija atyko į Mordaviją 
balandžio pabaigoje. Visa vasa
ra praėjo nervuotame įtempi
me — paleis, nepaleis? Paga
liau liepos mėnesį komisija at
vyko ir į mūsų stovyklą ir pra
dėjo peržiūrėti bylas. Per die
ną praleisdavo maždaug 40 
žmonių, o stovykloje buvo 1, 
500.

Komisijoj dalyvavo vienas 
Aukšč. Tarybos deputatas, ke
li vietiniai partijos atstovai ir 
stovyklos kultūrinės — auklė
jamosios dalies viršininkas, ku
ris pateikdavo komisijai kali
nio charakteristiką. Komisija 
jokiu būdu negalėjo pravesti 
teisingo bylų peržiūrėjimo nes 
tardymo bylos buvo Vilniuje^ 
o su kaliniu kartu eidavo tik 
nurodytos bendros žinios, kal
tinamasis aktas, teismo nuo
sprendžio išrašas, ankstyvesnių 
stovyklų operatyvinio skyriaus 
pastabos, o taip pat tardymą 
vedusio pareigūno duota cha
rakteristika. Labai dažnas ko
misijos sprendimas priklausė 
nuo komisijos narių nuotaikos.

Komisija paleido apie 50-60 
proc. kalinių, ir tai buvo cha
rakteringa visoms stovykloms. 
Iš to galima padaryti išvadą, 
kad vyriausybė jau iš anksto 
buvo pramačiusi, kokį proc. 
paleisti, o apie teisnį bylų per
žiūrėjimą negalėjo būti nė kal
bos.

Kai kuriems iš paleistųjų ne
leido grįžti į Lietuvą. Juos iš
vežė į Sibirą. Be to, vienus pa
leido, nuimant teisimą, o ki
tiems bausmę sumažino iki fak-

Studentai, pasinaudoję sargy
bos neatidumu, pabėgo ir slap
stėsi per naktį miškuose. Se
kančią dieną studentus apsupo 
kareiviai. Nematydami kitos iš
eities, jaunuoliai pakėlė rankas. 
Nežiūrint į tai, stovyklos pri
žiūrėtojai — Kadejevas ir Vol
kovas —iš kelių metrų atstu
mo peleido į juos šūvių seriją. 
Lorentas Aga (iš Kauno) žuvo 
vietoje, Jurkšas Juozas (iš Vil
niaus) nukraujavo ir mirė tru
putį veikų, nes čekistai nesu
teikė jam jokios medicininės 
pagalbos. Petruškevičiui Algiui 
(iš Kauno amputavo ranką; jis 
išliko gyvas. Sušaudytuosius 
parvežė prie stovyklos ir jų 
draugus atvedė parodyti lavo
nus, tuo pačiu norėdami kitus 
atgrasinti nuo bėgimo. Draugų 
akivaizdoje Jurkšas atgavęs dar 
sąmonę spėjo papasakoti su
šaudymo, smulkmenas ir po to 
mirė. Tai buvo žmogžudystė, 
įvykdyta prieš beginklius jau
nuolius.

(bus daugiau)

ATOSTOGOS ITALIJOJE (3)

čekistams patikimi žmonės. Jų 
užduotis buvo palaikyti darbo 
drausmę kalimi} tarpe. imti 1956 už pogrindinę veik-

1955 stovyklos “aktyvo’ pir- dingai ir visada buvo viena iš lą, o Leningrado universiteto 
mininką kaž kas sunkiai sužei- pirmųjų mokinių. Jei nebūtų rusų studentai buvo teisti už 
dė. Aišku, vėl nukentėjo “lie- svetimtautė, tai neabejotinai 
taviški nacionalistai’ ir ukrai- būtų pirmoji mokinė. Be diplo- 
niečių “banderovcai’, nes, anot 
pirmininko, tik jie galėję tai 
padaryti.

mo ji dar gavo balto šilko kas
piną, žiedą, medalį ir gražų Fa- 
timos Marijos medalijoną. Tai 
pirmoji Kolumbijos lietuvaitė 
gavusi tokias dovanas.

Išveža į Mordaviją.
Ir vėl etapai, šį kartą vežė į 

Mordaviją. Karabaso stotyje su
sodina po 90 žmonių į vieną aktyviai reiškėsi muzikoje ir 
gyvulinį vagoną, vadinamą tęsė jos studijas. 1956 ji laimė-

Be mokslo kolegijoje, ji dar

užtenka, todėl miegame patinai- jo stoties paskelbtą konkursą 
nomis. Vienas net nejautė, kaip h* iš gubernatoriaus gavo auk- 
jam per naktį plaukai prie šie- so medalį. Dabar jai 19 metų, 
nos prišalo, šaltis sįekė iki 50 Toliau studijuos mediciną, 
laipsnių. Aštuonias paras išbu- _

Tos pačios dienos vakare te-vome vagonuose ir pagaliau at
vykome į Mordaviją. Kai kurie va* suruošė vakarienę, kurioje 
iš senesniųjų, išlipę iš vagono dalyvavo vien lietuviai.

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS

TELEFONAS:
APptegate 7-0349

■ TELEVIZIJOS APARATAI,
■ HI - FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI,
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.) ir 

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi.

PICASSO paveikslas, pieštas 1903 m., New Yorke buvo parduo
tas už 152,000 dot. Iš vieno kolekcionieriaus nupirko paveikslų 
pirklys.

Drąsiai be baimes...
(Atkelta iŠ 3 psl.) 

Lietuvos Piliečiai!
“Vyrai! Nekartą Lietuvos 

priešai norėjo uždėti ant mū
sų amžiną nepakeliamą jungą, 
bet mūsų Tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva, šiandien mes išvydo
me laisvės rytojų švintant; Lie
tuvos nepriklausomybė neša vi
siems laisvę ir laimę; tad gin
kime Nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę Vienybėje, kaip bro
liai, pasidavę kits kitam ran
kas, eikime drąsiai į kovą, vi
si kaip vienas, stokim už tėvy
nę!

Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsi

traukiant, jau įsibrovė Lietuvon 
svetimoji Rusijos kariuomenė. 
Ji eina, atimdami iš mūsų gy
ventoją duoną, gyvulius ir man
tą. Jos palydovai — badas, gais
rų pašvaistės, kraujo ir ašarų 
upeliai.

Tat ginkim Lietuvą. Parody
kim, jog esame verti amžiais 
kovotos laisvės; šiandieną Lie
tuvos likimas mūsų pačių ran
kose. Nelaukdami toliau nė va
landos, kas myti Lietuvą, kas 
trokšta laisvės, kas pajėgia val
dyti ginklą, stokime visi į Lie
tuvos Krašto Apsaugą. Būrių 
būriais eikime iš kaimų, vien
sėdijų. miestų ir miestelių, ei
kime iš visų Lietuvos kraštų 
laisvės ir Tėvynės ginti. Stoki
me drąsiai pirmi į kovą!

Drąsiai be baimės, kaip mūs 
tėvai ir sentėviai, užstokim 
priešams kelią, pakelkim žygį 
už mūsų Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos Valstybę”!

Buvo išspausdintos ir sąly
gos, kuriomis priimami savano
riai. Laikinoji vyriausybė jiems 
nieko gera nežadėjo, išskyrus 
menką kariui išlaikymą ir 100 
markių algos mėnesiui, pride
dant savanorio išlaikomai šei- 

tai nepadoru nei rašyti, nei kai- mai po 50 markių.

ROŽĖ MAINELYTĖ

ŽEME, KUR VERŽIASI KARŠTI GARAI IR DŪMAI
Lietuvi? kolegijoje

Sekmadienio rytą pakvietė 
pusryčių į šv. Kazimiero kole
giją. Ten turėjau garbės susi
pažinti su vysk. V» Padolskiu, 
prel. P. Juru, kuris tuo metu 
buvo Romoje, prel. L. Tulaba, 
kun. V. Balčiūnu. Vėliau atėjo 
ir prof. Z. Ivinskis. Ir ten — 
aš, menkas žviriilis, čiauškėjau 
su šiais dideliais ir garbingais 
žmonėmis. Už tai esu labai dė
kinga kun. V. Mincevičiui.

Šv. Povilo bažnyčioje
Po pusryčių vežė mane į šv. 

Povilo bažnyčią, kuri daug 
kam yra gražiausia visoj Ro
moj. Ten kun. V. Mincevičius 
laikė pirmąsias mišias. Bažny
čia tikrai graži. Viduje penkios

ir labai gražų saulėlydį, kuris 
žaidė įvairiausiom spalvom.

Į Neapolį
Pirmadienį išvažiavau į Nea

polį. Kun. V. Mincevičius davė 
adresą lietuvaitės, kuri yra iš
tekėjusi už vieno amerikiečio 
karininko, dirbančio Nato ka
riuomenėje. Jie buvo labai ma
lonūs ir pakvietė mane pas

matyti. Ten yra toks mažas mu- 
zėjus, kur guli žmonės su ken
čiančiais veidais. Yra sudėti jų 
indai ir kiti reikmenys. Pačiuo
se griuvėsiuose yra daug ko pa
matyti. Pavyzdžiui, viena ponia 
buvo įsimylėjusi jauti. Tai ir 
jos rūmai papuošti jaučio pa
veikslu.

____  _ ______ ____ ir Vienuose rūmuose gyveno du 
juos apsistoti. Tą pačią dieną pirkliai broliai, abu kavalierai. 
nuvežė mane į Solfataro ugni- Ten yra vienas didelis kamba- 
kalnį, kuris dabar veikia. Ve- rys? kur įleidžia tik vyrus. Kaskalnį, kuris dabar veikia. Ve- rys? kur įleidžia tik vyrus. Kas 
zuvijaus nevažiavome žiūrėti, ten yra, teko nugirsti, net apie

tinai stovykloje išbūto laiko. koIoml- Atrod» Pusės viduje ne-
Pastariesiems sunkiai buvo grį- aiP mis as’ 
žus gauti norimą darbą.
Studentp tragediją prisiminus 

Senuosius vergus išleido, o
į stovyklas vežė naujas pamai
nas. Iš Lietuvos atvežė grupę 
studentų, o taip pat rusų stu
dentų iš Maskvos ir Leningra
do universitetų.

Atvežtieji lietuviai buvo su-

jaunųjų socialistų partijos stei
gimą. Paskutiniais metais vis 
dažniau atveždavo rusų jaunuo
lių, vienokiu ar kitokiu būdu 
pasipriešinusių komunistiniam 
režimui. Draugai, atvykę iš 
šiaurės, pasakojo, kad kelias 
stovyklas užpildė gruzinai, da
lyvavę 1956 pavasarį demons
tracijose Gruzijoje.

(Bd.)nes, sako, dabar ten nieko nė
ra. Solfataro viršūnę, greit ei
nant, galima apeiti per pusę Įdomu, kad jau tais laikais tas kaĮnas kuris yTa arti 
valandos. Ten dar verda lava ir Pompėjos gyventojai turėjo prie pompėjos. Jis matosi vi- 
sausas smėlis. Yra olos, kur puikias pirtis, panašias į dabar- atvirukuos ir turi cavo-
galima įeiti, bet tegali būti tik tinęs turkų. tiškas dvi galvas. Miestą užliejo

- Pompėją sunaikino 79 m. po ne lava, bet žemės drebėjimo
paprastai karšta. Dar veržiasi jęr sunajkjno ne Vezuvijus, sukelti pelenai ir sieros dujos. 

Ten bebūnant, užėjo didelis karšti ir aštrūs sieros dūmai. kai paprastai sako, bet ki- (B.d.).
lietus, tiesiog audra. Per valan- Kai pagalvoji, kad kiekvienu 
dą apsėmė Romos gatves. Daug momentu gali sprogti, tai pa- 
mašinų negalėjo judėti. Kanali- sidaro karšta ir "be dūmų. ;! Lietuviu Radžio Valandos PrvMirama 5 
zacijų dangčiai buvo iškelti sro- Mano šeimininkai gyvena la- ;! , ni.,., , ,n<..?????? >
vių, ir vanduo liejose per gat
vę.

Fontanų alėjoje
Po pietų važiavau su ekskur

sija i Tivoli, Vilią Adriana ir 
Vilią d’Este. Adriana — tai im
peratoriaus vila, kurios griuvė
sių labai maža belikę. Vilią d’ 
Este tai nuostabi. Ten yra 600 
fontanų. Nors pati vila yra ant 
kalno, bet visi fontanai yra na
tūralūs, jų vanduo išbėga iš 
kalnų. Yra viena alėja, kurioje 
yra 100 fontanų. Ji ir vadinas 
— 100 fontanų alėja.

Einant nuo rūmų žemyn, vi
sur pilna trykštančių fontanų.

bai gražioje vietoje — ant kal
no. Po vakarienės išvežė paro
dyti Neapolio naktį. Vezuvijus 
matosi netoli, čia pat Capri ir 
kitos italų apdainuotos vietos.

Antradienį išvažiavau su eks
kursija į Pompėją, garsųjį A- 
malfi Drive ir Sorento.

Pompėjoje
Pompėją seniai norėjau pa-

KIAURA IDĖJA
V. VINGIS

Artėjant Kalėdų šventėms, 
, -__ _ , artėja ir visokiausi rūpesčiai:

Rugsėjo mėnesį iš 10-tos sto- Jų didžiausi® vadinas Neptu- ka pir^ dovanų ^mieštoms 
vykios atvykusi grupe kalinių, 
jų tarpe keli lietuviai, pasako
jo, kad rugsėjo 11 čekistai su
šaudė “už pabėgimą” tris lietu
vius studentus. Jie buvo suimti 
1956 pradžioje. Patekę į Mor- 
davijos stovyklą, rugsėjo 10 bu- ma už 60 kilometrų, net ji ma- mada mūsuose yra prigijusi, 
vo išvesti j laukus bulvių kasti, tosi. Nuo šių kalnų. regėjome juo toliaU _  juo moderniau:

T; Na’.V ,! V M sveikinsim, pas ką eisim ir I
plačiai taškosi. Jo vanduo Įį > r |
teka nuo šlaito žemyn. ' Jau dabar pagal "amerikoniš-|

Pačiame parke pilna visokiau ka madą” yra sudarinėjami są- 
sių medžių eukaliptų, kipa- j^i asmenų, kuriems reiks 1 
risų, citrinos medžių. Nors Ro- pasiųsti sveikinimo atvirutes, i 
ma už 60 kilometrų, bet ji ma-

užsakomi atvirukai su gatavai < 
atspausdinti pavarde, specialiai ' 
parenkami lietuviškais šūkiais ■ 
papuošti bei kalėdiniais moty- .! 
vais išraityti atvirukai. Kiekvie- <

rinkti.

siųsti ir gauti. Susidaro nema
žas pundelis ir jais apstatoma 
televizija, radijas, o kartais net 
randi palubėj prikabinėta net 
keliomis eilėmis įvairiausių at
virukų.

Pagalvoji: kiek išleista pini
go tam kelių dienų ar savai-
čių “papuošalėliui”, kuris pas
kui nueina į šiukšlių dėžę ir 
kiek yugaiŠĮž laiko. Klausi: ar 
nevertėtų tą pinigą naudingiau 
suvartoti?

Sakysime, visų savo pažįsta
mų beveik neįmanoma pasvei
kinti, ar dėl pasikeitusio adre- 

(NukeUa i 5 pus.)

Kiekvieną sekmadieni nuo U iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką

O. Ivaškai, 328 W. Broadvray. ir John Roman, jr., P.O.Box 32, So.

bridge. Mana Telefonai: NOrvoed 7-1449; SOutt Bestos 8-4S1S ar

RADIO PROGRAMA
Lietuvi? Radio programa iš stoties WLYN, 1360 ban- 

gos, veikia sekmadieniais nuo 2:30 iki 3:00 vaL dieną. 
Perduodamos vėliausios pasaulinių žinių santraukos, dai- |

vau? krautuvę, 502 E. Broadway, South Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gaunamas ir “Darbininkas”.

STEPONAS MENKUS

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
Transliuoja M stiprio* radijo stoties WLOA. 1550 kllocycles 

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KN1GHTS OF UTHUAN1A WLOA
braddock, pa

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvi?

WKOX, 1190 kilocykles
J-—Mass.

Sekmadieniais
nuo 8 vai. iki 9 vai. ryte

VEDĖJAS — p. VIŠČINIS

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209
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Kur bažnyčios iš griuvėsių kelias
VL. RAMOJUSMūsų gimtųjų Lietuvos para

pijų bažnyčios, kurias, išėję į 
tremties ar išeivijos kelius, vie
ni prieš keliasdešimt, kiti prieš 
kelioliką metų palikom; dauge
lyje vietų dar tebestovi ir su 
gaudžiančiais varpais tebekvie- 
čia tikinčiuosius rinktis maldai 
į Dievo namus, kurie, ateisti
nio komunizmo audrai aplinkui 
siaučiant, likę vienintele sala, 
kur viešpatauja rimtis, taika ir 
ramybė. . /

Bažnyčių lankymas yra dide
lė nuodėmė prieš komunistinius 
valdovus. Bet Lietuvos žmonės, 
nebodami represijų, gausiai lan
ko bažnyčias, apmoka milžiniš
kus valdžios užkrautus mokes
čius ir kartu demonstruoja gy
vą, katalikišką tautos sąžinę, 
kurios nepavyko ir nepavyks 
išrauti šių dienų okupuotos Lie
tuvos viešpačiams — komunis
tams.

Būdamos dvasiškai gyvos ir 
tvirtos okupuotos Lietuvos baž
nyčios, skursta medžiagiškai. 
Per kelioliką okupacijos metų 
bažnyčios, kurioms tik dabar 
pamažu jau leidžiama atstaty
ti, neturi nei liturginių drabužių 
nei indų.

Kiek praplyšus geležinei už
dangai ir mūsų siuntiniams pra
dėjus Į okupuotą Lietuvą plauk
ti. iškilo gyvas rūpestis Lietuvos 
bažnyčiomis. Turbūt, tik to cy
paus reikalo paskatintos, susi
būrė aukštaičių ir žemaičių ku
nigų draugijos. Salia jų Chica- 
goje iškilo dar vienas nepapras
ta iniciatyva dėgąs kunigas — 
Feliksas Gureckas, kuris trem
ties kunigo tikslų aukštumoje 
pasistatė rūpestį Lietuvos baž
nyčiomis.

Pradžia to didelio darbo bu
vo netikėta. Chicagos lietuviš
kojo Bridgeporto prekybinin
kai Aleksandra ir Leonas Gy
liai pasiūlė kun. F. Gureckui 
suorganizuoti liturginių drabu
žių siuntinį Raseinių bažnyčiai, 
o jie pažadėjo muitą ir persiun-

KIAURA IDĖJA
(Atkelta iš 4 psl.) 

so, ar paprasto užsimiršimo. 
Juk negali pasveikinti nei Sibi
re esančiųjų, nei Lietuvoj liku
sių.

Tad ir būtų "kiaura idėja, 
kaip pavadinau šį straipsnelį, 
tuos pinigus paskirti Baltui. Ga
vęs sunaudos vaistų ar siunti
nių siuntiniam nepažįstamam 
tautiečiui Sibire, kuris bus la
biau nudžiugintas, nei čia esan
tis lietuvis gavęs vokelį su at
viruku.

Gal bus neaišku kai kam, ar 
pikta, kad šiais metais nebūsi 
gavęs atviruko nuo savo prietė- 
liaus ar gero pažįstamo. Bet ga
lima tą reikalą taip sutvarkyti: 
Baltas savo ruožtu paskelbs 
spaudoje, kad ponas ar ponia 
X.Y.Z. vietoj sveikinimų auko
ja Baltui ir tuo pačiu žinosi, 
kad jis ir Tave pasveikino, pa
linkėjo laimingų metų, ir tuo 
pačiu padarė didelį malonumą 
tam, kuris už tuos pinigus 
gaus siuntinį. ,

Tiesa, jau buvo tai praktikuo
jama praeityje, bet labai mažu 
mastu. Tad ar neapsimokėtų 
šiais metais tai padaryti plačiu 
— lietuvišku mastu? Pamė
ginkim.

Būtų malonu, jei ir kiti pa
sisakytų tuo reikalu.

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKiŲ DIRBTUVĖ 

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

SAV. B. KUČINSKAS

35 So. 8tn Street EVero-een 7-2155
Brooklyn II. N. Y. Resid. Illinois 8-7118

tinio išlaidas padengti. Kun. F. 
Gurecką šį sąjūdį pradėjo nuo 
amerikiečių. Pasiskelbė katalikų 
žurnale “New World”, kad ieš
kąs liturginių drabužių ir indų 
komunistų nuteriotoms bažny
čioms sušelpti. Žinia pasiekė 
šimtus tūkstančių skaitytojų, 
pradėjo skambėti telefonai, 
plaukti laiškai. Kun. F. Gurec
kas tik spėjo rinkti viską, o Gy
liai pakavo siuntinius ir siuntė 
juos įvairioms Lietuvos bažny
čioms. Be kun. F. Gurecko ir

KALNUJŲ bažnyčia: viršuje — sugriauta per karą; apačioje — 
dabar atstatyta.

KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI
Lietuvių muzikos komisija 

susitarė su pirmosios dainų 
šventės komitetu ir skelbia kon
kursą kantatai arba kitokiam 
tokios pat apimties kūniniu! pa
rašyti šiomis sąlygomis:

1. Muzikos kūrinys rašomas 
paties kompozitoriaus pasirink
tu tekstu (pageidaujama patrio-. 
tinio turinio) mišriam chorui su 
solistais ir akompaniamentu.
išpildant trankąs 10-15 minu
čių.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami lietuviai kompozitoriai, 
bet kiekvieno kompozitoriaus 
prašoma konkurse dalyauti tik 
su vienu kūriniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis — klavy- 
ras, pasirašytas slapyvardžiu, 
pristatomas ligi 1959. XII. 31 
šiuo adresu: Mrs. Alice Step- 
hens, 64 East Van Buren, Room 
514, Chicago 4,. m. Atskiram 
užklijuotam voke pridedamas 
kompozitoriaus adresas . ir sla
pyvardžio paaiškinimas pavar
de.

4. Gautus rankraščius apsvar
stys jury komisija, kuri pirmoj 
eilėj įvertins kūrinių meninį ly- 
gi, antroj eilėj — tinkamumą 
mūsų sąlygoms ir išrinks kū
rinį, kuris galės būti išpildo^ 
mas. 1961 m. antrojoj dainų 
šventėj Chicagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad a- 
trinktas kūrinys galės būti iš
pildomas dainų šventės progra
moj, pageidaujama akompania- 
mento, kuris,'-reikalui esant, ga
lėtų būti atliktas vargonų ir 
fortopijono arba ir orkestruo- 
tas; vokalinės dalies pageidau
jama tokios, kad būtų pajėgia
ma paruošti vidutinio pajėgumo 
chorams.

Gylių, atsirado šaunių mecena
tų — gyd. Rudaitytė, Vai. Šim
kus, Juozas Rimkus ir kitį. ku
rie klojo sumas stambioms per
siuntimo ir muito išlaidoms 
apmokėti. Taip darbas tęsėsi iki 
paskutinės nakties, kada bolše
vikai uždraudė vartotus dra
bužius siųsti. Pačią paskutinę 
naktį paskubomis buvo išsiųsti 
dar penki siuntimai.

Pasikeitus potvarkiui ir bol
ševikams leidus tik naujas me
džiagas siųsti, kun. F. Gurecko 
sąjūdžio veikla buvo- pakirsta. 
Bet energingasis kunigas greit

6. Jury komisija gali nutarti, 
kad iš atsiųstųjų neatsiranda 
atrinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kompo
zitoriui Įteikiama 1,000 dol. pre
mija. Premiją skyrė pirmosios 
dainų šventės komitetas ir ji 
įteikiama antrosios dainų šven
tės metu.

8. Lietuvių muzikos komisi
jos teisės premijuoto kūrinio
atžvilgiu:

a. — leidžia premijuoto kū
rinio pirmąją laidą.

b. —spausdina ar kitaip mul
tiplikuoja premijuoto kūrinio 
balsus, tą kūrinį rengiant an
trajai dainų šventei.

c. —premijuotas kūrinys nie
kur negali būti pildomas viešai 
pirm, negu jis bus išpildytas an
trosios dainų šventės progra
moj.

9. Su nepremijuotų kūrinių 
autoriais tų kūrinių išleidimo 
ar panaudojimo reikalu galės 
būti tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.
KF Lietuvių Muzikos Komisija: 
VI. Jakubėnas, A. Aleksis, Br. 
Budriūnas, A. Dzirvonas, J. Gai
delis, J. Kreivėnas, J. Kudirka, 
B. Markaitis, S.J., A. Mikulskis, 
A. Stephens, J. Zdanius, J. Ži
levičius.

DR. J. 8. BROWN, it HenUerąonvHlc, N. C, tvenCI* savo 92 fllm- 
tadion| Ir Iki ilo» eina gydytojo pareigas.

vėl atrado skylę —bažnytinių 
medžiagų didelę krautuvę., kur
gavo tokią nuolaidą, kokia duo
dama amerikiečių misijų draugi
joms. Tiesa, siuntinių kaina pa
kilo, siuntinys, įskaitant ir iš
laidas medžiagoms nupirkti, 
kainuoja 70-80 dol. Bet kaina 
neatbaido idealistų, tų žmonių, 
kurie taip nuoširdžiai susirūpi
nę savo tėviškių parapijų baž-
nyčiomis Lietuvoje. Vis nauji 
ir nauji mecenatai kreipiasi į 
kun. F. Gurecką prašydami su
pirkti medžiagas ir pasiųsti mi
rodytais adresais į Lietuvą. 
Reikalui esant, kun. F. Gurec
kas dar įdeda liturginę taurę ar 
kitą kokį liturginį reikmenį, ku
rių dar turi suaukotų savo san
dėlyje.

Prieš kurį laiką buvo gauta 
žinia, kad vagys iš Gargždų 
bažnyčios pavogė visus liturgi
nius indus. Kun. F. Gureckas, 
gavęs žinią, greit surankiojo vi
sus reikiamus liturginius indus. 
Gyliai paklojo šimtinę kitą 
muitui ir persiuntimui apmokė
ti, ir taip apvogtoji Gargždų 
bažnyčia liko vėl apdovanota.

Tik dabar iš griuvėsių kelia
si Radviliškio bažnyčia, nebe
turi liturginių drabužių Užpa
liai, paramos reikia Punskui ir 
kitoms Lietuvos bažnyčioms. Iš 
tų apylinkių žmonių yra daug 
Amerikoje. Sumetus po dolerį 
kitą, kaip lengva pasiųsti me
džiagų arnotui, kapai, kam- 
žoms. Jau skaitėme Darbininke, 
kad žmonės verkė iš džiaugsmo 
ir mintyse jungėsi su užjūrio 
broliais.

Tikėdamiesi, kad kun. F. Gu
recko gražiai išvystytas sąjūdis 
dar ilgai gyvuos ir su gerų žmo
nių pagalba galės aprūpinti vi
sas Lietuvos bažnyčias būtiniau
siais liturginiais reikmenimis, 
čia duodame kuri. F. Gurecko 
adresą, kad jį galėtų pasiekti 
visi, kurie yra suinteresuoti kil
niais darbais: Rev. Feliksas Gu
reckas, 7142 N. Osceola Avė.,
Chicago 31, HL telef. NE 1— 
4127.

Šalia straipsnio nuotraukoje 
matom sugriautos Kalnujų 
bažnyčios griuvėsius. Prieš po
rą metų vietoj sugriautos baž
nyčios pastatyta miniatūri baž
nytėlė, kuri jau susilaukė 
paramos iš užjūrio brolių. 0 
kiek dar tokių sugriautų ir iš
niekintų bažnyčių yra okupuo
toje Lietuvoje, kurios per gais
rus ir apiplėšimus viską pra
rado ir dabar šaukiasi skubios 
mūsų paramos.

Bostoniečiu koncertas Hartforde
Lapkričio 23 Klubo auditori

joje įvyko Bostono lietuvių vy
rų choro koncertas, kuriuo pa
minėta dr. V. Kudirkos 100 m. 
sukaktis, žmonių dalyvavo apie 
350; beveik pilna salė.

Koncerto pradžioje pirm. M. 
Chase padėkojo publikai už at
silankymą. už sveikinimus ir 
aukas, atsiųstas jubiliejaus pro
ga studentų fondui. Taip pat

GALI MOKYTIS LIETUVIŲ KALBOS
SHEANDOAH, PA. Į iŠ VISUR I

Kun. J.A. Karulius gavo pra
nešimą iš LA. Unger, AP ko
respondento, kad Pennsylvani- 
jos valstybės švietimo skyrius 
leido mokyti lietuvių kalbos ri
sose Pennsylvanijos mokyklo
se. Prašymą buvo padavusi Pitts- 
burgho šv. Kazimiero aukštes
nioji mokykla, kurioje mokosi 
pusė lietuvių kilmės vaikų, švie 
timo skyriaus nutarime sako
ma: kad vaikai šią kalbą galės 
naudoti savo tautinėse organi
zacijose ir savo lietuviškos kul
tūros bei tradicijų išsiaugimui. 
Nutarimas padarytas šių metų 
lapkričio 20 d.

Įdomu, kiek ir kur pasinau
dos šia teikiama lengvata.

BENEDIKTINĖS LAUKIA 
PIRMŲJŲ POSTULANČIŲ

BEDFORD, N.H. Jau buvo 
spaudoje minėta, jog lietuvai
tės benediktinės yra gausios 
Romos leidimą atidaryti
Noviciatą, ką Manchesterio 
vyskupas patvirtino sekančiu 
laišku:

* “In execution of a rescript 
from the Sacred Congregation 
of Religious dated August 18, 
1958, I hereby declare the ca- 
nonical erection of a novitia- 
te of the Benedictine Sisters at 
Regina Paeis Convent, Bed- 
ford, N.H. With a prayer for 
God’s blessing for your com- 
munity and with most cordial 
good wishes. I remain devoted- 
ly yours in Christ — Matthew 
F. Brady, Bishop of Manches- 
ter”.

Padarusios reikalingus pa
siruošimus, dabar seserys bene
diktinės laukia pirmųjų postu- 
lančių ir žada ypatingai gražų 
priėmimą toms, kurios, jausda
mos pašaukimą pasiaukoti gra
žiam benediktiniškam gyveni
mui. o ypač, kad išmelstų pa- 
šauliui ramybę, turės drąsos 
dar šiais metais įstotu nors tek
tų laikinai ir mokslą pertraukti. 
Jos savo pavyzdžiu galės pa
traukti neieną gerą, bet gal ne 
taip drąsią sielą, ir turės ypa
tingos reikšmės Amerikos lie
tuvaičių benediktinių isįkūrimo 
istorijoj. Todėl —karštai mel
džiamasi ir laukiama.

Rašyti: Regina Paeis Benedik
tine Sisters. VVallace Rd.. Bed
ford. N.H.

Ar skambinti: GReenleaf 2- 
4739. Bedford. N.H.

jis prisiminė ir Lietuvos ka
riuomenės sukaktį ir. prašė ty
los minute pagerbti dr. V. Ku
dirką ir visus žuvusius karius, 
partizanus, knygnešius, žuvu
sius ar mirusius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Koncertas prasidėjo Ameri
kos ir Lietuvos himnais. Diriga
vo kompozitorius J. Gaidelis. 
Bostoniečiai neapvylė publikos.

J. Tysliava. Vienybės redak
torius. kalbėjo apie dr. Vincą 
Kudirką, jo darbus ir nuopel
nus.

Antroje koncerto dalyje pub
likai labiausiai patiko lietuvių 
kompozitorių dainos. Solistas 
St. Liepas dainavo arijas iš o- 
perų. Publika kelis kartus ji iš
kvietė kartoti.

Labai gaila, kad koncerte ne
galėjo dalyvauti solistė Daiva 
Montgirdaitė, kuri tuo metu sir
go

Po koncerto buvo vaišės bos
toniečiams ir kitiems svečiams. 
Viso dalyvavo apie 70 žmonių.

Tiek pats koncertas, tiek Ku
dirkos minėjimas pavyko labai 
gražiai. Padėka priklauso Bos
tono lietuvių vyrų chorui ir jų 
dirigentui bei Hartfordo LB val
dybai. kuri rengė šį minėjimą. 
Taip pat dėkojama ir klubo ve
dėjui bei jo šeimininkėm^, gra

žiai paniošusioms vaišes.

Nauįas Kunigų. Vienybės 
pirmininkas

Šios apylinkės Kunigų Vie
nybės skyrius lapkričio 12 iš
sirinko naują valdybą. Pirmi
ninku išrinktas kun. Juozas Ne- 
verauskas, Maizeville, Pa., šv. 
Liudviko parapijos, klebonas. 
Jis ilgus metus buvo šio sky
riaus sekretorius. Perdavęs šias 
pareigas naujam sekretoriui, 
planuos skyriaus veiklą.

Iki šiol pirmininkavo kun. K. 
Rakauskas. šv. J. širdies para
pijos klebonas New Philadelp- 
hia, Pa. Jam pirmin’nkaujant, 
buvo pravesta sodaliečių apskri
ties konferencijos, pamaldomis 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybė. kai kur buvo ir speciali 
programa, atžymėta šv. Kazi
miero seserų sukaktis rinklia
vomis ir specialiais parengi
mais, iškilmingai atšvęstas šv. 
Kazimiero 500 metų gimimo ju
biliejus. Kunigų Vienybės ypa- 

savo tingomis pastangomis buvo su-
rengiamos ir lietuvių dienos, 
kurios sutraukia ypač daug žmo 
nių.

Lietuvių dienos pelnas
Rugpiūčio 17 Lakewood, Pa., 

įvyko lietuvių diena, kuria ren
gė Kunigų Vienybės valdyba. 
Garbės pirmininkais buvo prel. 
S? Bobinas ir kun. P. Cėsna. 
Kun. K. Rakauskas, kun. J. Ne- 
verauskas ir kun. V. Vėžis la
biausiai pasidarbavo šios dienos 
pasisekimui. Tvarkė programą, 
išleido programos leidinį, plati
no laimėjimų knygeles. Jiem 
talkino ir kiti kunigai. Dabar su
vesta šios dienos apyskaita. Pel
no liko 1000 dol. Gautas pelnas 
paskirtas trijų seselių vienuoli
joms: kazimierietėms, pranciš- 
kietėms ir Nukryžiuotojo Jė
zaus seserims. Visoms paskirta 
po 600 doL Jau eilė metų, kaip 
šios apylinkės lietuvių dienos 
pelnas paskirstomas sesęlėms.

Kitai lietuvių dienai rengti 
jau sudarytas komitetas. Pirmi
ninku išrinktas kun. St. Lauri
naitis. Shemokin. Pa., lietuvių 
parapijos klebonas; kun. J. Če
ponis — sekretorium ir iždinin
ku. o kun. V. Vėžis — vicėprim.

KuijZX Neverauską,
Kunigų Vienybės skyriaus 

pirmininką, miras jo sesutei Ci
nai Riaubienei. užjaučia Kuni
gų Vienybės sekretoriatas. Ve
lionė lapkričio 20 buvo iškil
mingai palaidota iš šv. Pranciš
kaus parapijos bažnyčios.

K. Rasa

TAISO 
televiziją, radiją, patefoną 

įrengia Hi-Fi

B ARZDUKAS ir ZUBKIS 

273 Chestnut Street, 
Kearny. N. J. Tel. WY 1-8390

174 Nutley Avenue 
Nutley. N. J. Tel. NU 2-1880

Hollyvoodo Apartamentuose
SAULĖTA, MALONU. PATOGU

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai pirmos rūšie* su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame. kad busite patenkinti.

ntO-34 Budtauau Street,

SVEIKINIMAI
B

švenčių proga jau pats laikas 
siųsti Darbininko administraci
jai, kad patektų į kalėdinį nu
meri.

— Vincas Grigaliūnas — 
Glovackis, Lietuvos atsargos 
generolas, dalyvavęs Nepriklau
somybės kovose, dabar gyve
nąs Kolumbijoje, lapkričio 2r 
rašo Darbininkui: “Prie slenks
čio šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų nuoširdžiausiai sveikinu laik
raščio vadovus, rėmėjus, ben
dradarbius, platintojus ir skai
tytojus, linkėdamas, kad Ap
vaizda nepašykštėtų dangaus 
malonių ir sveikatos, reikalin
gos darbuotis Dievui ir Tėvy
nei”. Gen. V. Grigaliūnas yra 
uolus Darbininko skaitytojas.

— T. Alfonsas Bernatonis, 
kapucinas, besirūpinąs lietuvių 
Vokietijoje sielovados reikalais, 
atvyko trejetui mėnesių į Kana
dą ir JAV. Aplankęs jau Bos
toną ir Putnamą su Marianapo- 
liu. praėjusį savaitgalį dalyva
vo Balfo seime Newarke. To
liau mano siekti Chicagą.

— Varpo choras iš Toronto 
gruodžio 6 koncertuoja Chica
goje. Chorą diriguoja muz. St. 
Gailevičius. Solo partijas dai
nuoja sol, Vac. Verikaitis.

— Romoje popiežiaus Jono 
XXIII vainikavimo iškilmėse lie
tuvius atstovavo Lietuvos įgalio
tas ministeris prie šv. Sosto. 
St. Girdvainis, kun. V. Mince
vičius ir prof. Z. Ivinskis su 
žmona.

— Prel. M. Krupavičius, bu
vęs Vliko pirmininkas, dabar 
gyvenąs Ansonijoje. Conn.. ra
šo atsiminimus.

— Kazys Kleiva, Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos pirminin
kas, persikėlė gyventi į Cicero. 
Naujas jo adresas: 1615 So. 
49th Avė.. Cicero 50, III

Reikalingas darbininkas (Ste- 
wart) Lithuanian Country Club. 
Calairton, Pa. Vyras su žmona, 
vidutinio amžiaus, mokąs an
glų kalbą ir šios šalies pilietis. 
Kreiptis į John Greblunas. 245 
East 16th Avė.. Homstead. Pa.

JAU PASIRODĖ RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠI
NĖLĖS. kurios pilnai atstoja 
raštinės tipo mašinas, o yra 
lengvos ir mažos.

Katalogų ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS, 
1632 Broad Street 
Hartford. Conn., 

patarnaus sąžiningai

I Stephen B rėdės J r. Į 
ADVOKATAS * 

t 37 Sberidan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

1*1. APplegate 7-70R3 •
į _ t



ST. BERNARD’S PARAPIJOJ 
LEVITTOWN — Cape Cod stiliaus 
namas, pilnai įrengtas valgomasis, 
3 miegamieji, naujas alyvinis pečius, 
prabangi vieta ant aukštumos, pa
togus viskam. $12,800. PE 1-3415

ST. AGNĖS PARAPIJOJ
. ROČKVILLE CENTRE — Hewitt 

Schcol; 7 kambarių Colonial sti
liaus namas, 13x26 salionas, 1^ 
vonios, veranda su sietais, įrengtas 
rūsys, daug kitų patogumų. $21,500. 
ROckville Centre 4-5835.

GRAŽIAM SEAFORD, L. I. 8kamb. 
namas, Split deluxe» 2 vonios, 

įrengtas rūsys, maudykle, 2 gara
žai, arti kat. institucijų, daug kitų 
patogumų. Savininkas išvyksta.

Prašo $26,000.
Nuomos gaunama $250.00.

SU 1-8903.

Katalikiškoje aplinkoje

New Rochelle, N. Yn 3 nauji namai. 
Puikiausiom sąlygom nuo $26,500 
ir daugiau. Pasiekiama: New
Yorko—North Avė., prie pat Beach- 
ment Dr., į dešinę prie Pryer PL, 
vėl į dešinę ant Clair Avė. Stilingi.

OL 2-7332

resurreCtion-ascension 
PARAPIJOJ

REGO PAJRK—Resurrection-Ascen- 
sion parapijoj, atskiras, ant 40x100 
žemės sklypo namas, 6 kambariai, 
įrengtas rūsys, HoHywocd vonia, du
šai, garažas ir daug kitų priedų. 
$23,990. Savininkas HA 4-3841.

DARBININKAS

CHILDREN BOARDED

CABINET MAKER WANTED MOTINIŠKA globa naujagimiams ir

BUSSINES OPPORTUNITY

FUNERAL HOME

New Britain. Conn.280 Chesnut Street
i

Tel. BA. 9-1181

Buragaitė Nata- 
Buragas, Antano 
Antabūdžio km., 
vai., šakių ap.

PATirtUSI motina globos jūsų vai
kus, turi leidimą. speciali priežiūra, 
vaikus priima nuo trijų metų. 

FREEPORT 8-2486.

MEZGINIŲ KRAUTUVE 
GARDEN CITY

Puiki vieta — Ėst. 20 metų — Ne
brangi nuoma, Pilnai įrengta, Ne
brangiai įkainuota — Išsimokėtinai 
Savininkas išsikelia — Puiki proga 
visam amžiui. PI 6-7098.

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

- 1113 Mt. Vernon Street Phifadelphia, 23, P*.
POplar 5-9110

JACKIE JENSON » Bostono 
Red Sox komandos išrinktas 
šių metų beisbolo geriausiu žai
dėju.

SPORTAS
Krepšininkai vėl laimi.

-r Lapkričio 20 Lietuvių Atletų 
Klubo krepšinio komanda pel
nė dar vieną pergalę YMCA ly
gos pirmenybių rungtynėse 
prieš Trinity pasekme 69:52. 
Ir šį kartą mūsiškių laimėjimu 
abejoti nereikėjo, šiaip jau at
letai sužaidė vos vidutiniškai. 
Ekipai, atrodo, vis kaž ko dar 
trūksta. Sekančias pirmenybių 
rungtynes LAK žaidžia gruo
džio 6, šeštadienį, 8 vai. vak. 
prieš latvius. Gruodžio 11, ket
virtadienį, 7 vaL vak. priešinin
ku yra estų ekipa. Rungtynės 
vyksta 179 Marcy Avė., Wil- 
liamsburghe.

LSK: Brooklyn 1:3 (1:2)
Ir vėl teko mūsų pirmajai 

futbolo ekipai praleisti sekma
dienį be laimėjimo prieš pir
maujantį DSC Brooklyną, teko 
pralaimėti 1:3.

Nors ir pralaimėta, bet mū
sų ekipa prieš išimtinai iŠ pro
fesionalų sudarytą Brooklyno 
komandą parodė geriausią šio 
sezono žaidimą. Pažymėtinas 
geltonai žaliųjų kovotojiškumas 
pirmame kėlinyje, kuomet 
skambiomis pavardėmis iškaišy
tas priešininko vienetas, tik lai
mės dėka negavo velėtos įvar-

Lietuvos gen. konsulato ieškomi asmens
Blažaitis, Jurgis, iš Alvito vaL 
•Vilkaviškio ap., dingęs 1944 me 
tais „ • .
Budrys, Kazimieras, iš Žarėnų 
vai., Telšių ap., ir jo sūnus Jo
nas
Buragas, Jonas ir Natalija Bu- 
ragaitė-Katkauskienė, Antano 
vaikai, gimę Antabūdžio km. 
Griškabūdžio vai, šakių ap. 
Danėnienė, Anastazija, Martyno 

jluktė 
Genys, Andrius, buv. karinin
kas, žmona Genienė-Vaitavičiu- 
tė, Olga 
Jonuška, Jurgis, Motiejaus sū
nus, žmona ir sūnūs Albertas ir 
Jurgis 
Juozelskis, Domas, Juozo sūnus 
gim. 1922 m. Vyžuonų m., Ute
nos ap.
Kalnietis, Juozas, Kazimiero sū
nus, iš Buteikių km., Rokiškio 
vai., gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje 
Katilius, Jonas ir Katiliūtė, Pra
nė, iš Marijampolės 
Katkauskienė 
Ii j a ir Jonas 
vaikai, gimę 
Griškabūdžio 
Kregždytė, Eugenija-Genovaitė 
Kregždytė-Ambrasienė, Marė, g. 
Jurginiškių km., Kauno ap., ir 
jos duktė Adelė Ambrasaitė 
Kvedaras, Alfonsas, Kazio sū
nus, gimęs Pelaniškių km., Paš
vitinio vai., Šiaulių ap. ir jo vai
kai 
Lazutka, Jonas, iš skėmių km. 
Baisogalos vaL, Kėdainių ap., 
seniau atvykęs Amerikon ir 
spėjamai čia miręs 1956 metais. 
Prašomi atsiliepti jį patinusieji 
Lenkaitis, Alfonsas, Jeronimas, 
Jonas ir Juozas, ir Lenkaitytė, 
Leonidą, Miko ir Agotos vaikai, 
išvykę Brazilijon 
Marcinkevičius, Pranas 
Mikulėnas, Silva, gim. šikšnių 
km., Daugailių vaL, Utenos ap. 
Motiejūnas, Antanas, Gabrie
liaus sūnus, kilęs iš Utenos 
Raibikiūtė, Ona, iš Uosupėlio 
km., Sasnavos vai., Marijampo
lės ap.

Savickas, Jonas ir Juozas, Juo
zo sūnūs

-• Spęrauskienė, Apolonija (vė
liau Zagurskienė), sūnus Anta
nas Sperauskas ir 2 dukterys, 
gyveno Baltimore, Md. 
Stanislovaitis, Stasys, Martyno 
sūnus 
Tamulionienė, Antanina, Simo 
duktė, ir jos sūnūs Adolfas, An
tanas, Juozas ir Simas 
Triponas, Vitalis, iš Kulokinės 
km., Salako vai.
Zagurskienė, Apolionija (buv. 
Sperauskienė), sūnus Speraus
kas, Antanas ir 2 dukterys, gy
veno Baltimore, Md.
Balkienė, Kazė, Jurgio d., iš Ce- 
batorių kaimo 
červinskas, Jonas ir Stasys, 
Antano ir Onos sūnūs, iš Ope- 
niškės k., Eržvilko vai., Taura
gės ap., gyveno Spring Valley, 
Illinois
Ceškevičiūtės, trys dukterys 
Elzbietos češkevičienės - Bud- 
reikaitės, Motiejaus d., kuri bu
vo iš Paliūnų k. Krasnavo vai., 
Suvalkų <apskr.
Girnius, Antanas, ir seserys 
Kalinauskienė, Anelė, ir Vilei- 
kienė, Ona
Grigaliūnas, Juozas, apie 35 m. 
amžiaus, kilęs nuo Velykių, Pa
nevėžio ap.
Grinkevičiūtė — Jonikaitienė, 
Bronė, iš Trobiškių k, Marijam
polės ap.
Gužas, Vladas, Igno sūnus, iš 
Rokiškio apskr.
Jakštas, Alfonsas, Jono sūnus, 
iš Stramylių k., Rokiškio ap. 
Kajokaitė — Grumber, Ieva, iš 
Kalvarijos

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New Yorrk 24, N.Y.

KKAL ESTATE REAL ESTATE WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
MtBRICK

stotis. Mokyklos ir Krautuvė
4 IffBGAlffnMI

mas ir ksrėtas ▼■.diio Virtuvė. J r. ▼*!- 
gomaais. ■lin—w su ttdiaiu. 2 miega-

mo. gera ata&ba. Geros išmokėjimo są
lygos. Rimtai suinteresuotiems. Savinin-

Gražus cRdetis vienos šeimos 
namas su 13 kambarių, alyva

virtuvė, Mitas vanduo, langams 
užuolaidos, 2 mašinom garažas, 
privatus darželis 50 x 100 plo
čio. Kaina $27,500. Išmokėjimo 
sąlygas sužinosite vietoje, Mr. 
John DeBaise, 86-72 80th St., 
Woodhaven, N.Y., VI 9-1060 
arba DA 6-1337

ST. PATEKTO par^itioj, Glen

tena su sietais, vis kiti priedai 
ir divonai; garažas. Prašo 19,500 
dol. Krautuvės pasiekiamos 
pėsčiom. Savininkas: ORiole 6- 
3837.

PORT WASHINGTON. Gražus, 
didelis kampinis sklypas, namas 
su .5 miegamaisiais, 2 vonios, 
pilnai apstatytas valgomasis, 
altana, įrengtas rūsys, 3 kw. 
pagelbinis generatorius, 3 su 
puse metų senumo, daug kitų 
patogumų. Kaina 37,500 dol.

toli pajūrio.
Rimtai suinteresuotiems, šešta
dieniais ir sekmadieniais bei 
prieššventinėm dienom skam
binti: PO 7-8670; kitomis dieno
mis: CO 7-9237

White Plains Puikiausioje Vietoje 
Gražus Colonial Stilius

A-l stovy. Skoningai dekoruotas. 
Didelis salionas su židiniu, veranda 
su sietais. Pirmam aukpte vonia, 3 t 
miegamieji, antram aukšte 2 vonios, f 
Didelis sklypas. Ridgeway ir Our i 
Lady of Sorrows mokyklos. $33,500į 
RUTH HMM, White Plains 9-0676; '■ 
White Plains 8-3235.

NORTH BELLMORE, L.I. arti 
St. Raphaels ir Sacred Heart 
parapijų, ištaigingai pastatytas, 
Cape Cod stiliaus: 4 miegamie
ji, židinys, prie namo prijung
tas garažas: didelė altanas ant 
1/4 akro žemės; puikus vaiz
das. Prašo 19,990 doL CAstle 
1-4297.

Baras, sale vestuvėms.

kiniams, etc.
1883 MAD1SON ST. BROOKLYN 27, N. Y

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgewood

BARAS IR RESTORANAS
Lietuviškos gamybos pietūs, vakarienės, užkandžiai. 

Geriausi gėrimai pigiausiomis kainomis. Spaudos kioskas.
Salės šokiams, vestuvėms ir kitokioms pramogoms 

prieinamomis kainomis. Lietuviškų organizacijų susirinki
mams — patalpos nemokamai.
Visais reikalais kreiptis į klubo reikalų vedėją K. 'VaHaitj 

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TeL‘ EVergreen 4-9672

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britain, Conn. Tel. B \ 3-9771

R e puoli c 
Wine & Liųuor Store

822 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
Tek EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių, konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

čiu sąstatu: Reventas; Vaitkevi
čius, Mileris; Daukša, Finn,Kru- 
šinskas; Budreckas, Butrimas, 
Remėza, Saldaitis, Didžbalis. 
Vidurio saugo vietoje pirmą 
kartą žaidė airis Finn, kuris bu
vo nebloga paspirtis. Saldaitis, 
paprastai žaidžiantis šioje pozi
cijoje, patsai pasiprašė perke
liamas į ne taip atsakomingas 
pareigas. Gavęs žinią apie Lie
tuvoje likusios motinos mirtį, 
mūsų puikusis veteranas nesi
jautė pakankamai užtikrintas ir 
perėjo žaisti puskairiu. Ir čia, 
neįprastoje vietoje Saldaitis, ne
žiūrint vidujinio pergyvenimo, 
savo pareigą atliko gerai, tuo- 
mi užsitarnaudamas visų pagar
bos ir kartu užuojautos.

Gerai pradėję rungtynes, mū
siškiai gauna visai bereikalingą 
įvartį. Neilgai trukus Didžba
lis didžiausiam visų džiaugsmui 
išlygina. Viskas atrodo kuo pui
kiausiai, bet čia Daukša prie 
vartų nepataiko į kamuolį ir 
jau 1:2 Antrame kėlinyje do
minuoja LSK. Pasižymi darbš
tusis Krušinskas, bet mūsų puo
likai ir vėl neranda vartų. Bai
giantis rungtynėms Vaitkevi
čius baudos aikštėje išverčia 

. priešininko kairįjį kraštą, ir 
prieš priteistą baudinį mūsų 
Reventas bejėgis. Rezervinė 
pralaimėjo 0:4.

šeštadienį (lapkr. 22) jaunu
čiai pralaimėjo German —Hun- 
garians 1:5. Garbės įvartis iŠ 
baudinio Budraičio. Mažučiai, 
kurie dar daug darbo turės į- 
dėti, kol išmoks žaisti padoriau, 
nusileido taip pat German — 
Hungarians 0:5.

Spintelių meistras (Cabinetma- 
ker), specialistas, fabrike geros 
sąlygos padidins visokias gali
mybes. Apmokamos šventės, 
atostogos, ligoninės išlaidos, 
kasdieniniai viršvalandžiai. Tei
rautis kasdien nuo 9 vai. ryto: 
178 Mott St. Privažiuojama Lex- 
ington Avė., požeminiu trau
kiniu, išlipti Spring St, stoty
je.

RAFS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im-

vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y

Telefonas: VIrginia 3-3544

tMSPLAY

Užsisakykite mūšy:

FUND RAISING FOR YOUR 
CHARITY"

Ši informacinio pobūdžio kny
gelė supažindins jus su geriau
siomis prekėmis, kurias jūs var
todami pakeisite sairo biudže
tą. Viskas taip greitai keičiasi 
taip pat ir uždarbis.
Ten pat yra:

....Lietsargiai

....Rankiniai čemodanai

....Duramesh piniginės 

....Auksiniai papuošalai 

....Rankų darbo indėnų žal
variniai išdirbiniai

....Kiti vertingi dalykai
Visos prekės parduodamos ur
mo kaina geriausioms sąlygoms 

Rašykite ar skambinkite:

DAR-JAY Fund Raising Co. 
1020 Rutland Rd., BrooklyB 12, 
N.Y.

IN 7-3637

Atletas

Kas norėtų skelbte Darbininke, 
prašomas skambinti

GLenmore 5-7281

Įvairiausių dalių visokiems 
pataisymams krautuvė sujung
ta su reikmenų krautuve įvai
riems mėgėjams.

GERIAUSIA PROGA
Skambinti LA 7-8055

NEPAPRASTA PROGA 
Parduodama rūbų valykla 

Puiki vieta siuvėjui.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine. 
PETKAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

74 PrmideiKe Street 

Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

1
EVergreen 8-9794 !

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

987 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.
t... . ■ _ -■■■■. .. i jHOME IMPROVEMENTS

HOME SERVICE

NORKAS FUNERAL CHAPEL

staliau* darbus; stogus ir namų ap*

KALĖDINIAI SALDAINIAI

Vykdau pakaitinius, krautuvių 
įrengimuose, rūsyse, virtuvėse. 
Viskas sumoderninama. Skam
binti: Charles Raut Valley 
Stream 5-3557

ANDREW J. HILLERY 
CONST. CO. 

1S52 B. 48th SL, Brooklyn, N. T.

• Pitone ST 6-1608

HARTFORD, CONN.

O8UMJVANS 
tars. 83 ReMyn Rd.. niauta

BRONK S8, 
CT 84D19

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

Visokių rOMų amsrfkonUkt nuHyti 
saldaini*! — 22c. sv, 35 ST. <MŽ«1 
60% FIDed Hartl Mlsed

2Sc. už sv4 3S svarų <HHje 
Mėtiniai saldainiai skardMjs

25c. taz. Ir dMesniais Mekiato
Tuftčfos Kalėdų dovanoms dėMs 

% it ’4 sv. tūrio 2e. IdakvMMt 
Pripildytos « tažaos

tingų seserų mokyūa protiniai ne
normalių vaikų priežiūrai. Susitar
ti teier.: GR 8-M7S 
Xxfdbno Kr. 6-148.

NATIVITY SCENES

FRAKAMtUJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PAUL P. NORKUS

f Mandagus patarnavimas įnirusiems 

1460 North 2tth Street
POpkur 9-3231

SsO MAPLS AV8NUE,


