
VAKARŲ PASIGUODIMAS

vartotojų bendrovė turi laisvas 
rankas derėtis toliau su Egip-

Londono Mitra konferencija Anglai su prancūzais jaučiasi apvilti. Kreipiasi
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mėjo Newton, Bu, daugiau ne.

steigti Sueso kanalo vartotojų 
bendrovę. Bendrovės uždavi
nys — imtis žygių, kurie toliau 
“lengvintų taikingą Sbeso ka
nalo klausimų sprendimą“, 
bendradarbiauti “kanalo valdy
me“. Per savaitę laiko bus 
šaukiama trečia konferencija 
Londone, kuri mėgins bendro, 
vės uždąvinius techniškai api
brėžti -

Iš 18 konferencijoje dalyva
vusių valstybių sutiko bendro
vėje dalyvauti tik 12, kitos pa
siliko sau laisvas rankas.

Pasipriešinimas bendrovės 
idėjai buvo didalis, ir ji buvo
priimta tik tada, kai Dulles pa
liko ją be aiškaus turinio, at
siimdamas savo svarbiausius 
siūlymus.

AMERIKA ATSISAKĖ 
IR DŽIAUGIASI

Atsisakė nuo minties boiko
tuoti Sueso kanalą ir pasukti 
laivų kelią apie Afriką, pro 
Gerosios Vilties iškyšuli; • nors 
tam reikalui Dulles buvo nusi- 
vežęs pažadą duoti 
dol-, bet jais kitos 
nesusigundė;

Atsisakė taip pat
ties, kad laivam Sueso kanale 
vadovautų savi pilotai, ne Egip
to skirtieji; Amerika reikalavo 
tik vieno — kad jos laivam ne
vadovautų sovietų pilotai;

Atsisakė Amerika ir nuo 
minties, kad muitus už pasi
naudojimą kanalu visi bendro
vės dalyviai mokėtų ne Egip
tui tiesiog, bet nacionalizuotai 
bendrovei; paliko laisvas ran
kas bendrovės nariam.

Valst. sekr. Dulles konferen
ciją taip vertino: “Tai buvo 
gera konferencija •.. Esu labai 
patenkintas jos vaisiais”. Pasi-

penktadienio. . '. '. . .

tenkinimo priežastis išvengta 
ginkluoto konflikto, išsaugota 
taika, o tai yra svarbiausia 
demonstruoti prieš rinkimus.

ANGLIJA IR PRANCŪkIJA 
NUSIVYLUSIOS

Prancūzija buvo atsisakiusi 
pasirašyti konferencijos nuta
rimą, iki pasisakys dėl jo vy
riausybė. Tik po posėdžio, ku
ris grėsė vyriausybės nuvirti- 
mu, Prancūzijos ministerių ka
binetas nutarė dalyvauti bend
rovėje- Paskelbė tik pareiški
mą, kad pasilieka sau laisvas 
rankas siekti kanalo tarptauti-

Anglai susirūpi
no jaunimu

Anglai susirūpino ir spaudo
je svarsto jaunimo chuliganiz
mo reiškinius- Kaltina Ameri
kos muziką “Rock ‘n’ Roll”. 
Esą išėję iš kinų, kur buvo toji 
laukinė muzika, paaugliai gat
vėse šoka ir daužo policinin
kus, kurie nori padaryti tvar
ką. Po amerikietinio filmo 
“Rock Around the Clock” teko 
areštuoti daugiau kaip šimtą 
berniokų ir mergiočių, kurie 
kliudė susisiekimą, daužė lan
gus ir vartė vežimus- Kino 
savininkai, leisdami tokius, 
filmus, pakviečia daugiau po
licijos.

Susirūpino, kas su jaunimu 
pasidarė, dvasininkai, rašytojai, 
psichiatrai. Kai kurie siūlo pa
prastą receptą — nutraukti 
tokių filmų rodymą- Kiti pa
aiškina, šios muzikos ritmas 
hipnotizuojančiai veikia jauni
mą, kaip laukinių būgno ir 
kitų muzikos instrumentų-gar
sai, kuriais kursto karinę nuo
taiką.

• Norvegijos sostinėje poli
cija suėmė 33 paauglius, triuk
šmaujančius po amerik. filmo 
“Rock ‘n’ Roll’. Tvarką atstatė 
tik po geros valandos.

KIEK NINA PRIDARĖ 
NUOSTOLIŲ ANGLIJAI

Nina Ponomareva, rutulio 
stūmimo sovietinis čempionas, 
Londone i 
skrybėlaites ir buvo anglų tei
sėjo pašaukta Į teismą. Sovie
tai jos į teismą neleido, para
gino Anglijos užsienių reikalų 
ministeriją, kad bylą likviduo
tų. Anglų vyriausybė pasiaiški
no, kad negali kištis į teismo 
reikalus- Tada sovietų sporti
ninkai demonstratyviai išvyko 
iš Anglijos. Dėl to anglų spor
to rengėjai turėjo 70,000 dol. 
nuostolių. Maskva mušė per 
kišenę dar stipriau- Maskvos 
Didysis teatras pranešė, kad 
nesiųs į Londoną savo baleto, 
kadangi neatitaisyta Ninos 
garbė. Gastrolių rengėjai Lon
done pasiskelbė, kad dabar 
nuostolių bus 112,000 dol. ;

• Amerikos komunistai nu
tarė imtis naujos taktikos — 
paskelbti, kad jie nesiekė re
žimo nuversti jėga ir kad jie 
lojalūs Amerikai Komunistų 
Amerikoje esą 20—25,000, se
niau buvo 75-100,000.

• Sovietų "LHoratūrnaja 
gazeto" rašo, kad Kaspijos jū
roje 1913 pagaudavo 618 mil. 
kg- žuvies, o 1954 tik 277 mil. 
Mano, dėl to, kad pramonės 
fabrikai užterię vandenį. Tas

500 mil. 
valstybės

nuo mm-

Ko Chruščiovas 
vyko pas Titą?

Sovietų partijos centro ko
mitete, kaip praneša iš War- 
šuvos, kilo nesutarimas dėl 
Jugoslavijos. Komiteto daugu
mas pasmerkė , Jugoslavijos 
kom. partiją- Ji einanti labiau 
socialdemokratų, ne Lenino 
komunizmo keliu. Daugumai 
vadovaująs buvęs užs. reik- 
min. Molotovas ir Suslovas, 
kurio žinioje yra rytų Europos 
valstybės. Bulganinas ir Chruš
čiovas, kurie lankėsi pernai 
Jugoslavijoje ir atgaivino su 
Tito santykius, partijos komi
tete netekę daugumos

Esą ryšium su tuo Chruščio
vas išvyko pas Titą jo Į gerą 
kelią atvesti.

nio valdymo ir intis kitų prie
monių, kai reikalaus Prancū
zijos interesai.

Anglijoje vyriausybės šali
ninkai neslepia ’ taip pat savo 
nusivylimo. Darfciečių laikraš
tis Daily Herald pašaipiai at
siliepė: esą Dulles planas, pri
tartas Edeno, turėjo būti kar
das viršum Našserio galvos, 
bet jis pavirtęs; tik virtuviniu 
peiliu, vargiai kam pavartoja
mu.

Anglija ir Prancūzija tik sa
vo vardu kreipsis į Jungt Tau
tas, informuodamos apie padė
ty Bet jom kitos išeities nėra 
kaip tik pritarti esamai padė
čiai Į,

Egipte reiškiamas pasiten
kinimas.

IŠ ŠALIES VERTINANT
Laimėjo ir šiuo kartu Egip

tas'ne tik laiką, bet ir savo po
litinių reikalavimų vykdymą. 
Bendrovei beliks tartis dėl 
techniško prisiderinimo prie 
Egipto nusistatymų.

Vakarai pademonstravo, kad 
jie neturi vienybės, nes kiek
vienas tesirūpina savim; bend
ros politikos ir kovos už ją nė
ra.

Anglija ir Prancūzija virto 
aukom savo politikos tesirū
pinti savim ir _ pripažinti įvy
kusius faktus; taip pat aukom 
savo politikos svetimuose kraš
tuose, kuri tesiekia išsaugoti 
esamą padėtį svetima kaina.

Egiptas apsigalvos, jog jam 
naudingiau bendradarbiauti su 
Vakarais, ne su Sovietais. Tiki
masi taip pat, kad kiti arabų 
kraštai spaus Nasserį nepaken
kti jų naftos bizniui.

Nuogastaujama, kad arabų 
tolimesnis žingsnis gali būti— 
pastangos perimti naftos šalti
nius Į savo rankas, ir taip pat 
spausti Izraelį.

SVARSTO, KAIP TURĖS ATRODYTI 
PASAULIO LIETUVĘ! SEIMAS

Lietuvių bendruomenių sei
mui rengti komisijos posėdis 
įvyko rugsėjo 22 pas prel. J. 
Balkūną. Iš JAV ir Kanados 
bendruomenių valdybų atsiųs
tų raštų aiškėjo pritarimas, 
kad seimas būtų šaukiamas 
1958. Komisijoje buvo svars
toma, kokio pobūdžio turėtų 
būti seimas. Sustota prie to, 
kad seimas turėtų atlikti ben
druomenės organizacinius — 
konstitucinius reikalus- o taip 
pat ir reprezentuoti lietuvių 
kūrybinį pajėgumą bei pa
reikšti politinę valią. Lietuvių 
kūrybiniam pajėgumui repre
zentuoti buvo siūloma suruošti 
misteriją, suorganizuoti lietu
viškos muzikos, liaudies an
samblių koncertus, spaudos ir 
meno parodas. Dekliaracijai 
paskelbti tektų suorganizuoti 
masinį mitingą. Seimo konsti
tucijai paruošti išrinkta komi
sija — B Nemickas. Ošlapas ir 
V. Vaitiekūnas. Finansų komi
sijos pranešimą padarė Tre-

čiokas, propagandos T. B- Mi
kalauskas. Komisija tęs posė
džius kitą šeštadienį.

Seimo rengimo komisijos 
pirmininkas yra preL J. Balkū- 
nas, sekr. V. Vaitiekūnas.

KAIP SUESO KLAUSIAAĄ 
SPRENDŽIA EILINIS 

SKAITYTOJAS
Skaitytojų laiškuose NYHT 

paskelbė vieno iš skaitytojų 
pažiūrą, kokį komunikatą būtų 
paskelbusi Anglijos vyriausy
bė, jeigu ją būtų valdęs Disrae- 
li, Palmerston ar Churchillis, 
kai dar dešimčia metų buvo 

nudžiovė penkias Jaųnesnis1 Tokiu atveju laik-
raščiai tą pat rytą po Nasserio 
smurto būtų paskelbę:
“Kadangi susitarimą, pasira-šy- 
tą Egipto ir Jo Didybės vyriau

sybių- Egipto diktatorius sulau
žė, tai anglų kariuomenė ši ry
tą išsikėlė ir vėl užėmė Sueso 
kanalą. Sueso kanalas bus val
domas atsižvelgiant į visų tautų 
vartotojus, neišskiriant ir Izra
elio, kuris buvo keleris metus 
sukliudytas, laužant Konstan
tinopolio susitarimą ir Jungti
nių Tautų direktyvas. Mūsų 
pajėgos pasiliks tol, iki terito
riją bus pasiruošę perimti 
Jungt. Tautos”

“Jeigu taip būtų padalyta, 
nebūtų išlietas nė lašas krau
jo, nebūtų reikalingos konfe
rencijos, ir anglų tauta būtų 
rami bei vieninga provokaci
jos akivaizdoje...“

S

PR NCEMfc MARGARITA keliauja kolonija* Afrikoje. «a pri. 
ima Kenya kariuomenė* pararta.

Paryžiu je vėl susekti šnipai
Paryžių sujaudino keista is

torija, Įvykusi kapinėse .. Pa
ryžiaus priemiesčio Batignol- 
les kapinėse darbininkai pa
stebėjo mūro sienoje atsipa
laidavusią plytą. Norėjo ją pri
tvirtinti, bet išėmę pastebėjo 
skylėje laišką- Prancūzas at
laidus įsimylėjusiem, kurie lai
škus vienas kitam palieka su
tartoje vietoje. Nors ir keista 
vieta pasirinkta, bet darbinin
kai paliko plytą nepritvirtin
tą — tegul naudojasi dvi šir
dys. Po kurio laiko vėl pasi
žiūrėjo ir vėl rado laišką. Dar 
po kurio laiko krito į akį, kad 
laiškai rašomi tik iš vienos pu
sės, o iš kitos nėra- Ir duobka
siai nutarė vieną laišką atida
ryti. Buvo apvilti, kad laiške 
nė žodelio nebuvo apie meilę, 
o tik pranešimas apie numato
mą karinę akciją Alžire. Tada 
jau pranešė policijai.

Prie duobkasių tą pat dieną

DV ARABU KARALIAI — FeLsa] (Irako> ir Saud (Saudi Arabu 
jos) kontroliuoja puse Arabijos. Pas juos nukeliavo tartis Nasser.

Amerikoje Michai- 
lovui nenusiseko
"Už grįžimą į tėvynę” akci

ja, gen. Michailovo vadovauja
ma iš Berlyno, truko jau išti
sus metus. Amerikos oficialūs 
pareigūnai pripažino, kad 
Amerikoje ji nenusisekė. Iš 
Amerikos per tuos metus grį
žo tik 125. '

Kiniečių studentų, dėl kurių 
buvo daugiausia - triukšmo ke
liama grįžo 26, Į pačią Rusiją, 
grįžo 41, į Lenkiją 32; tarp 
pastarųjų buvo ir vienas kuni
gas, kuris sakėsi noris gyventi 
drauge su savo parapija. Dau
gumas grįžusių pasisakė norį 
grįžti pas savo šeimos ten li
kusius narius. Tik du buvo nu
sistatę už komunizmą.

Iš kitos pusės per tuos pa
čius metus Į JAV įsileista iš 
anapus uždangos kilusių žmo
nių 35,042 ir 50,470 suteiktos 
pilietybės teisės- Tarp jų estų 
Įsileista 469 ir įpilietinti 1843, 
latvių įsileista 856 ir Įpilietinti 
4932, lietuvių įsileista 908 ir 
Įpilietinti 3566.
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• Kanada pardavė Izraeliui 
24 lėktuvus. Amerika tam pri
tarė, Sovietai užprotestavo. 
Egiptui dar tiek reikia, kad 
atsigintų nuo Egipto-

• Vengrijoje darbininkas už 
savo mėnesinį uždarbį gali nu
sipirkti dvi poras batų.

• Kinijos komunistai ap
šaudė Vokietijos laivą, kuris 
nuo audros mėgino įplaukti į 
Amoy salos uostą. Vyr. kari
ninką užmušė ir tris sužeidė.

IR IZRAELIS NORI TARTI SAVO ŽODI
Izraelio žodis tai papasako

tas Įvykis, kuris rodo, ką prak
tiškai reiškia Egipto iškilmin
gas pažadas leisti visiems lais
vai naudotis Sueso kanalu ...

Prisikrovęs 520 tonų cemen
to, skirto Izraeliui, graikų lai-

fos uosto gegužės __ ____ _
nuleido Port Saide, laukdamas 
leidimo 
stovėjo 
mo vis 
laivui užimti uoste vietą, ku
rią dieną ir naktį saugojo egip
tiečių sargyba. Laive buvo ka
pitonas ir dešimt vyrų Įgulos 
Maistas ir vanduo ėjo Į galą. 
Egiptiečių sargyba atsisakė iš
leisti laivo Įgulą Į krantą, kad 
galėtų apsirūpinti maistu ir 
vandeniu; neleido nė išplaukti.

Pusketvirto mėnesio 11 vy
rų išgyveno pusalkaniai ir tau-

24 Inkara

Įplaukti i kanalą. Iš- 
dvi savaites, bet leidi- 
negavo. Pagaliau liepė

Ar galima pasitikėti 
K'asserio pažadais,

pydami paskutinius vandens 
likučius. Pagaliau prie jų bu
vo prileistas gydytojas- Jis tuo-

atgal i Graikiją, nes jie jau bu
vo psichiškai sutrikę. Laivo ka
pitonas buvo pašauktas pas 
Egipto karo ministeri, ir po to 
laivui buvo leista išplaukti, tik 
ne Į Egiptą, bet atgal i Haifą.

Po Įvairių intervencijų lai
vas vis dėlto pasiekė Izraelio 
uostą, bet tik prieš porą savai
čių . - .

Izraelis skundžias, kad jau 
8 metai Egiptas yra uždraudęs 
įplaukti i kanalą laivam su Iz
raelio vėliava. Per tą laiką bu
vo sulaikyti 8 laivai, kurie bu
vo su kitų kraštų vėliavom, 
bet plaukė į Izraelį.

atsirado naujas duobkasys, ku
rio akys betgi buvo labiausiai 
nukreiptos i nepritvirtintą ply
tą mūro sienoje. Laukė neil
gai. Vieną dieną ten pasirodė 
elegantiškai apsitaisęs ponas. 
Naujasis duobkasys pažino — 
tai buvo vienas ponas iš sovie
tinės atstovybės. Jis neliečia
mas. Vėl laukė po jo tris sa
vaites. Buvo lietinga diena, py
lė kaip iš kibiro, kai pasirodė 
prie sienos nepažįstamas kitas 
ponas. Apsidairęs įkišo naują 
laišką. Bet tuo pačiu metu lyg 
iš po žemės išaugo anas duob
kasys ir laiško siuntėjui uždė
jo retežius ant rankų.

Tai buvo 34 metų Josef Gar
de! kilęs iš Vengrijos, ,vedęs 
prancūzę..

Kiprą valdo 
kartuvės

•s®i

Ar Izraelio žodis turės kokį 
svori derybose dėl Sueso kana
lo, sunku pasakyti, bet 

paskutiniu laiku, kai akys 
nukreiptos į kanalą ir į Ameri
kos rinkimus, tai jos nemato 
net Izraelio — nei ką jis pali
ko, nei kas jo pašonėje dedas-

Arabai su izraelitais žudosi 
kaip žudėsi. Tik vienos savai
tės eigoje Jordanijos sargybi
niai užpuolė Izraelio kareivius, 
kurie darė pratimus palei Heb
rono krantus. Iš 30 izraelitų 6 
buvo užmušti. Kitą dieną Izra
elio kareiviai atsikeršijo — Įsi
veržėli Jordaniją ir užmušė 12- 
Jordanija vėl atsilygino, su
čiupdama tris izraelitus Nege- 
vo dykumoje,, juos nužudyda- 
ma. Jau kitą naktį galingesnės 
Izraelio jėgos, kaip Jordanija 
sako, 1000 kareivių, Įsiveržė 
12 mylių plotu Į Jordanijos dy
kumas ir ten sargybas apšaudė 
iš patrankų, apmėtė bombom 
iš lėktuvų. Tą naktį nužudė 10. 
sužeidė 8.

Taip vieni veržiasi pas kitus 
ir atsilygina Ir sunku beištirti, 
kas užpuola, kas tik ginasi. 
Nuo to laiko, kai ten buvo nu
vykęs Jungt Tautų gen. sekre
torius taikos daryti, kai buvo 
išgarsinta, kad taika jau suda
ryta, nuo to laiko esą jau 29 
iraelitai užmušti ir 40 sužeistų 
Tik paskutinėm savaitėm ir 
arabai priskaičiuoja nemažiau
— susirėmimuose žuvo 31 jor- 
danietis, 27 egiptiečiai.

Izraelio ministerio pirminin
ko pareiškimu,

Jungt. Tauto* negali apsau
goti Izraelio nuo arabę, tad jis 
ir atgaivino Senojo Įstatymo 
dėsnį: akis už akį, damis ož 
dantį.

Kai pasaulio akys labiausiai 
nukreiptos į Suesą, tai arabų
— izraelitų susirėmimai kaip 
tik padažnėjo

J

• Uraganas Flossy pakilo 
rugsėjo 22 iš Meksikos įlankos 
ir pasuko Louisianos link.

• Nicaragua prazidantas So- 
moza oficilaus priėmimo metu 
buvo pašautas trim kulkom, 
bet išliko gyvas; pasikesintoją 
minia nužudė vietoj

• Mato komisija nustatė, kad 
Sovietai kas mėnuo pagamina 
po du povandeninius laivus- Jų 
povandeninis laivynas esąs di
džiausias pasaulyje. nlnkft MitrtsU*

Penktadienį tris pogrindžio 
vyrus, nuteistus už terorizmą, 
anglai pakorė Korikus tuojau 
lėktuvu išgabeno iš Kipro, kad 
prieš juos pogrindis nesiimtų 
represijų. Graikai išsiuntinėjo 
viso pasaulio bažnyčių galvom. 
Eisenhoweriui, Anglijos kara
lienei pasigailėjimo prašymus. 
Graikijos vyriausybė pareiškė 
Anglijos atstovui, kad pakori
mas stipriai pagadins santykius 
tarp Anglijos ir Graikijos Bet 
anglai norėjo iki galo būti 
griežti ir visus prašy mus atme
tė. Pasmerktieji savo artimie
siem pareiškė, kad jie ramiai 
eina mirti didvyrių mirtim.

• Valst. sek. Dūlias pareiškė 
kad karo pavojus dėl Sueso 
nėra pašalintas, jei Nasseris 
nesutiks ginčo spręsti pagal 
teisę ir teisingumą.



MICHAILOVAS ĮSPĖJA: NETIKĖTI TUO, RAŠAU

SOVIrTl. M'HIAIJmTAI <«» tik 4 H 41) prpMalr H haltijim ir 
Juodųjų Jftru Effi|rtiri i talką.

ręs ir ruoMasis jį patalini. Visi 
jie buvo atleisti Iš tarnybos 
duodant trumpą laiką išvykti 
iš Krašto.

šeima Jonas Jurgaitis palaikė 
draugiškus santyk us. Jau tada 
abu su Simonaičiu

planavome pasinaudoti ka* 
pitone Jurgaičio patyrimu ir 
pavesti jarik, kaip lietuviui, vi
so krašto policiją, kurios Klai
pėdos mieste ir trijose apskri
tyse bute apie, ar net virš, ke- 
turię šimtę žmogių.

lašt būt not kast, tbcy'rr tiąuiJ. You 
ta n afaays cash them in after tiso 
months. (just as good as "ready cash", 
Savings Bonds are f*tcr than cash. 
Evcn though thcy are lošt. stolcn or

iŠ KARDINOLO ADEODATO G IOVAKNI PIAZZA KALBOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ VOKIETIJOJE, KUR JIS LAN
KĖSI RUGPJŪČIO 28. JO KAtBA BUVO PERDUOTA IR 
AMERIKOS BALSO.

kad ir šiuo metu 
skrieja i tolimą 

savuosius. Jie gi

atimti ir t. t. Vokietijos gen. 
konsulais atėjo su skundu ir 
Vokietijos policijos kvota apie 
“sienos pažeidimą”: pasienio 
kareivis, pasislėpęs .krūmuose 
ir pastebėjęs nematytą žvėrį 
— briedi perbėgantį į Vokieti
jos pusę, šovė ir antru šūviu 
nudėjo briedį jau Vokietijos 
pusėje. Vok;etijos atitinkama 
įstaiga, apsaugojanti briedžius, 
reikalauja 2 milijonų markių 
pabaudos (apie 2000 litų)- 
Skundą aš atmečiau, “pareikš
damas gen. konsului, jei jis 
nepatenkintas, kad kreiptųsi 
diplomatiniu keliu Į Lietuvos 
užs. reikalų ministeriją, (b.d.)

rų Vokietijos- Man jau nusibo
do tiek metų klajoti. Praneški
te, susimildami, tarybinei at
stovybei į Bonną, kad ji ką 
nors pasiųstų pas mane. Kai 
tik atvažiuos, aš tą pat dieną 
paliksiu svetimą šalį ir išvyk
siu namo.

Need cash for that special dreatn 
... that second car ... that vacation

bumt... the L:-S. Treasury will re- 
place thcm frce of chargc!)

Fnr fhr hig fbforgs i n rnnr Uit .,, 
br ręsti y u'ith U S. Sstrtrgu BortJf.

Toki naiviai sufabrikuoti 
laiškai apie gyvenimą vakaruo
se čia gyvenančiam žmogui pa
deda suprasti, .ko vertos ir in
formacijos apie gyvenimą Lie
tuvoje, kurių jis patikrinti ne-

Rytojaus dieną atvyko 
Schultz. Su juo buvo ir pilna 
uniforma, su kardu ir baltom 
pirštinėm apie 50 metų vyras, 
kuri Schultz pristatė: kapito
nas Jonas Jurgaitis. Pasakęs 
burmistrui, kad, susitarus su 
krašto prezidentu Erdmonu 
Simonaičiu, kapitonui Jurgai
čiui pavedama visa Krašto po
licija, su juo atsisveikinau, 
palikdamas pas save Jurgaiti. 
Kalba su Jurgaičiu buvo leng
va, ir ryšys tuoj užsimezgė.

Paklausiau kapitoną Jurgai
ti apie jo vaidmenį policijos 
pasipriešinime sukilėliams. 
“Ką gi galima buvo daryti? 
Toks buvo Petisnė įsakymas, 
griežtai vykdomas policijos 
direktoriaus Korneliaus pabė
gusio į Vokietiją. Daugumas 
valdin'nkų laikėsi pasyviai, 
jiems nepatiko primestas vai
dmuo”, paaiškino.

in Florida ... that new wing on the 
house? Need cash to sce you through 
an uttforetee* expense? U.S. Savings 
Bonds are the answer.

First, tbty *re ssjf. Your principai 
is never subject to market fluctuation. 
Secondly. tbey're we. For every SJ 
you invest in Series "E” Savings 
Bonds. in just 9 years. 8 months. you 
can count pn getting back'SI. And.

je neša skaudų bolševizmo 
jungą, ir lietuviai tremtiniai, 
išsklidę visame pasaulyje, yra 
neišardomai vieningi: vieningi 
mintim, vieningi širdim, vie
ningi siekimais ir savo veikla 
Esu tikras, 
jūsų mintys 
tėvynę, pas 
savo sieloje ilgisi jūsų..

Aš tvirtai tikiu, kad vieną 
dieną jie ir jūs susitiksite tė
vynės žemėje, vieni kitus mei
liai apkabinsite ir viena šir
dim, ranka rankon žengsite i 
naują tikrosios gerovės ateiti.

Dabar perduosiu jums Šven
tojo Tėvo dovaną. Tegu Kris
taus Vietininko palaiminimas 
nužengia ant jūsų visų: kurie 
esate Vokietijoje, kurie išsi
sklaidę įvairiuose kraštuose, ar 
yra tėvynėje. Tenužengia šis 
palaiminimas ant visų Lietu-

Man buvo pranešta, kad Vo- 
kietijoje, Sch|eswigo miesto 
ligoninėje^ po keturių savai
čių ligos, rugpjūčio 10 mirė 
Jonas Jurgaitis, pasiekęs gar- 
b ngo 83 metų amžiaus. Palai
dotas rugpjūčio 14 miesto ka
pinėse. Tremtyje jis visą laiką 
iki pat mirties buvo P. L. Ben
druomenės Schleswigo seniū
nas ir Mažosios Lėtu vos Tary
bos rėmėjas.

Man teko jį pažinti Klaipė
dos krašto suk limo metu, 1923 
Jau keletą mėnesių prieš su
kilimą, jį ruošiant ir planuo
jant, Erdmonas Simonaitis 
man pasakojo apie gerą lietu
vį policijos kapitoną Joną Jur
gaitį. Iš atsargumo nesus paži
nau su juo asmeniškai: visi ry
šiai, kiek tai buvo reikalinga, 
buvo palaikomi ir toliau per. 
Erdmoną Simonaitį, su kurio

• Sovietų laikraštis “Raudo
noji žvaigždė” pranešė, kad 
Sovietai turi 70 seismografo 
stočių, kurios gali sekti visa
me pasauly atominius sprogdi- 
nimus-

Kai jie tai rašo žmonėm, ku
rie vakarietinio gyvenimo ne
pažįsta. gali suklaidinti; kai jie 
tai rašo tiem, kurie patys va
karuose gyvena, patys demas- 
kuojasi. Štai pora pavyzdžių.

Vienas tariamai iš Švedijos:
“Mus visuomet persekiojo, 

kai mes pareikšdavom teisybę 
apie tarybų šalį, kai parody- 
davom norą sugrįžti namo. Kai 
mes išdrįsdavome ką nors iš
sitarti apie čionykštė netvar
ką, tuoj policija pradėdavo 
kvosti”. Taip rašoma apie Šve
diją, ten. vadinas, nesą lais
vės mintį pareikšti. •. Taip 
esą Švedijoj, kurioje Maskvos 
pakalikai komunistai dalyvau
ja parlamente, ..

Toliau: “Iki tol, kol mes ga
lutinai nebuvome apsisprendę 
vykti namo, mes manėm, kad 
niekas Vakaruose nesigriebs 
jokių priemonių mus sulaikyti. 
Tačiau štai neseniai mums pa
darė nedviprasmišką įspėjimą. 
Kažkoks parsidavėlis agem as 
mums atsiuntė grasinantį at
virlaiškį, suįžulėjusį žurnalą, 
antitarybinių laikraščių, lape
lių •.. Deja, niekas negali pri
versti mūsų šeimą pasvyruoti”.

Taigi Berlyne Michailovas 
mano, kad kaip jo komitetas, 
siuntinėdamas lapelius, varo 
propaganda už grįžimą, taip ir 
kažkas turi varyti ir priešingą 
propagandą. To reikalauja 
marksistinė doktrina. Tuo tar
pu laisvajam pasauly niekas 
nesuka galvos dėl tų grįžtan
čių — nori, grįsk nenori, ne- 
grįšk. Jei niekas tavęs “negali 
sulaikyt’”, tai kam dar tau 
reikėjo sėdėti tiek metų ... 
Bet kadangi sovietai mažai ką 
išleidžia, tai jie mano, kad ki
tuose kraštuose turi būti dar 
griežčiau.

Kitas laiškas rašytas neva iš 
vakarų Vokietijos. Jame rašo
ma:

“Prašau padėkite man kaip 
galint greičiau ištrūkti iš vaka-

Kapitonas Jurgaitis pranešė 
apie sunkią policijos valdin n- 
kų materialią padėtį. Mėnesio 
pradžioje gautąją algą markė
mis jie . išleido, o čia “viskas 
pabrango” kuo ne dv'gubai, 
su nauja padėtinu. Aš liepiau 
išduoti kiekvienam po 100 li
tų, paaiškinant valdininkam, 
kad ne gyvenimas pabrango, 
bet markės vertė krito ir kad 
laikas eiti prie pastovios va
liutos — lito. Tad ir algų dy
dį tenka nustatyti litais ir se
kančiam mėnesiui algų lapą 
jau paduoti litais, tuomet ir 
markių kritimas ir kainų “pa
kilimas” nerūpės.

Vasario 19 d. prancūzai pa
liko Klaipėdą.

Siena su Lietuva buvo ofi
cialiai panaikinta, ir pajūrio 
saugojimas perėjo antram pa
sienio. pulkui, vadovaujamam 
pulk. Įeit- Kubiliūno.

Tai buvo nauja Klaipėdos 
kraštui, ir ne į gerąją pusę. 
Kariuomenė vadovavosi savo 
statutais, ir jos patvarkymai 
įnešė gyventojų tarpe sumiši
mo, ypač septynių kilometrų 
pasienio ruože: buvusios poli
cijos taisyklės griežtai skyrėsi 
nuo naujai įvestų kariškų po
tvarkių.

Trumpu laiku pasipylė skun
dai aukštojo įgaliotinio įstai
gai. Policijos vadas Jurgaitis 
kasdien pranešdavo apie inci
dentus pasienio ruože: me
džioklė sutrukdyta, ginklai

Bolševikinis Michailovo ko 
mitetas Berlyne dar tebelei- 
džia ir tebesiuntinėja savo lie
tuviškai rašytą lapelį

l'Už sugrįžimą į tėvynę".
Jame yra dalykų, kurie ver

ti ir laisvėje esančių lietuvių 
dėmesio. Tai tariamieji laiškai, 
rašyti tariamai lietuvių iš va
karų valstybių.

Kai tuos laiškus skaitai, ma
tai, kad jie rašyti ne tų, kurių 
vardu jie skelbiami; rašyti jie 
ten, Berlyne, nes juose žmo
gaus gyvenimas vakarų valsty
bėse- vaizduojamas tokis, ko
kis jis yra komunistiniame re
žime __ Kai kitados rusą mu
žiką paklausė, ką jis veiktų, 
jeigu būtų caras, tai jis atsa
kė, kad miegotų ant pečiaus 
ir valgytų lašinius, pasidažy
damas į taukus. Apie ..cąpo gy
venimą mužikas sprendė pa
gal save Panašiai elgiasi ir ko
munistiniai propagandistai vaF 
zduodami vakarietinį gyveni-

rėdami repatrijuotis, tad Ber
lyno propagandistai mano, kad 
nekitaip turi būti ir Vokietijo
je. Bet fabrikuodami tariamą 
laišką iš Vokietijos, jie neatsi
žvelgė ne tik į visai kitas sąly
gas Vokietijoje, bet net ir ta
riamą laiško autorių parodė 
tikrą kvailelį: jis gali ir turi 
pinigų pasiųsti laiškutį į kitą 
valstybę, o neturi pinigų paš- 

"Patikėkite, kad aš niekaip to ženklui tiesiog į sovietų at- 
negaliu surinkti pinigu, reika- stovybę Bonnoje.. • 
lingę pačiam atvažiuoti į Boną 
ar Berlyną. Padėkite man kaip 
galint greičiau išvažiuoti i Ta
rybų Sąjungą-”

Čia vėl: Maskvoje milicinin
kai areštuoja žmones, kurie 
eina į Vokietijos atstovybę, no-

išlaisvinimą, laisvę jūsų tėvy
nei išpažinti savo tikėjimą ir 
gyventi laisvėje ir gerovėj, nes 
tai yra jūsų švenčiausia taisė.

Šiandien pamačiau ne vien 
jūsų sielų skausmą, bet supra
tau ir jūsų dvasios stiprybę, 
kuria piimate ir pakeliate šią 
tikrai sunkią gyvenimo dalią.

Toliau kardinolas pasidžiau
gė Amerikos lietuvię nenuils
tamu rūpesčiu tremtiniais Vo
kietijoje ir broliais, vargstan
čiais tėvynėje Džiaugėsi gim
nazija, kuri formuoja jaunimą 
ir duoda jam tvirtą krikščio
nišką auklėjimą. Su pasitenki
nimu priėmė evangelikų atsto
vo žodžius, nes “materialisti
nės ideologijos, kurios siekia 
užgniaužti žmogaus dvasioje 
tikrosios autentiškos kultūros 
polėkius, tuos aukščiausius 
žmogiškosios kūrybos idealus, 
yra tiek evangelikam, tiek ir 
katalikam svetimos. Ir todėl 
mes visi siekiame, kad Kristus 
nugalėtų visas tas tamsias jė
gas. kurias galime vadinti šė
toniškom”. .. Pasidžiaugė vei
kimu ateitininku, skautę.

Baigdamas kalbėjo:
Lietuvių tauta, kuri tėvynė-

1923 sausio 15 įėjome į 
Klaipėdą. Iš Girulių šiaurės 
pajūrio ir Trušelių — Sendva
rio įėjo pirmoji sukilėlių rink
inė Aukštuolio vadovaujama- 
Dalį Klaipėdos — Smeltę ir 
Prefektūrą — užėmė trečioji 
rinktinė, vadovaujama Bajoro, 
specialiai mano iššaukto iš Pa
gėgių. Bajoras forduku atvyko 
pas mane su pranešimu apie 
Prefektūros paėmimą. Prane
šė taip pat kad Petisnė atsisa
kė kalbėtis su bet kuo, išsky 
rus vyr. vadą. Aš su savo pa
vaduotoju Ericu ir Bajoru nu
vykome į Prefektūrą. Ten ei
nant .paliaubų derybom, atsi
rado senyvas civilis asmuo ir 
prisistatė kaip Klaipėdos mie
sto burmistras Schultz,

Tas vokietis prabilo lietu
viškai ir pagarbiai pareiškė 
man, kad jo žinioje yra miesto 
policija ir kad jis prašo mano 
parėdymų.
< Tas skubus prisitaikymas 
naujai situacijai ir rodoma pa
garba supykino ir išvedė iš 
pusiausvyros’ Pėtisne. Jis nesi
varžydamas. garsiai. pasakė 
Schultz’ui: — Matai, matai, 
sena lapė, skuba įtikti nau
jiems ponąms- — Bet Schultz- 
as dėjosi negirdįs tos pastabos, 
nekreipė dėmesio į Petisnė, iš
sitempė ir laukė.

Paprašiaū jį ateiti kitą die
ną iš ryto drauge su policijos 
kapitonu Jurgaičiu ir čia pat 
pasakiau prancūzų kapitonui 
Laroche, Petisnė kabineto še
fui-'“Artai ne geras įrody
mas, kad su šio krašto žmonė
mis, nors ir vokiečia s, mes 
susikalbėsime?”

•... Norėčiau atsakyti vi
siem į mane kalbėjusiem, ku
rie vispusiškai pavaizdavo lie
tuvių padėtį Vokietijoje, ta
čiau tai būtų neįmanoma, to
dėl nuoširdi mano padėka pri
klauso lygiai visiem.

Maloniai išklausiau gerb. 
Tėvo (Bernatonio) pranešima 
apie jūsų religinį aprūpinimą, 
atliekamą lietuvių kunigų ... 
Mane džiugina nemažas lietu
vių kunigų būrys, kurie su di
deliu uolumu ir aukos dvasia 
tarnauja lietuvių tremtinių Vo
kietijoje dvasinei gerovei bei 
aukšto moralinio lygio išlaiky
mui . •.

Iš jūsų žodžių, iš jūsų sielų 
supratau jūsų skausmus, jūsų 
idealus, jūsų šiandieninius ir 
ateities troškimus . .. Galiu 
jus užtikrinti, kad Katalikų 
Bažnyčia, kaip ir pats Šventa
sis Tėvas, kartu su jumis jau
čia šį jūsų skausmą.

ir nieko kito taip nesiekia 
Bažnyčia, niako kito taip ne
trokšta Šviesiausias Ganytojas, 
kaip sušvelninti šiuos kartu
mus ir savo maldomis bei ki
tom Bažnyčiai priimtinom prie
monėm pagreitinti Lietuvos

vos ntą, nešdamas tėviškos 
me&įspaguodą”..

“Koks ūpas policijoje? — 
paklausiau, — ar daug yra 
priešingų naujai padėč ai?” 
r “Daugumas valdininkų yra 

šio krašto žmonės, jie eis savo 
pareigas sąžiningai ir lojaliai. 
Yra keletas ateivių iŠ pačios 
VoKietijos. Per porą dienų 
dar ne viskas paaiškėjo ”

Kapitono Jurgaičio atsaky
mai ir laikysena buvo nuošir
dūs, su noru man padėti orien- 
tuot s krašto padėtyje. Iš pir
mo pasikalbėjimo išsinešiau į- 
spūdį, kad

tai ne karjeristas, bet ra
mus, gerai žinąs savo darbo 
sritį, valdininkas; kaipo lietu
vis — didelis pliusas mūsų pa
dėtyje. ,

Vėliau pasirodė, kad nekly
dau: jis niekuomet nestatė 
priekin savo lietuvybės, nelau
kė dėl to sau kokių privilegi
jų; jo tarnyba ir darbai buvo 
geriausiu įrodymu jo sugebė
jimų. Paprašiau, kad kas rytą 
ateitų su pranešimu apie įvy
kius krašte ir kad trumpiau
siu laiku pateiktų žinias: k'ek 
policijos sudėtyje yra ne šio 
krašto žmonių, kiek mokančių 
lietuviškai, ir sąrašą nepatiki
mų ar priešingų naujam rėži
mui.

Jau kitą rytą pradėjau skir
ti, pagal pristatytas man poli
cijos kvotas, admin stratyvines 
baudas, suprasdamas, jog kie
kvienas naujos valdžios spren
dimas yra aptariamas gyven
tojų tiek namuose, tiek ir vie
šose vietose.

Nors sprendimus darydavau 
pats, vado J. Jurgaičio nuo
monė daug padėjo orientaci-



komunistai

Iš Lietuvos

Kaunas skubiai gražinamas

ARTHUR SCHNITZLER

Kai jos lūpos nenorėjo skir
tis nuo manųjų, supratau, ką 
reiškia šis pabučiavimas. Aš 
buvau sumišęs ir laimingas— 
galėjau pravirkti.

uostą, kuris, medinio tilto ap- * 
suptas, atrodė panašus į kud-

ką gero svečiai iš Šveicarijos 
Maskvoje padarė vardan visę 
laisvę ir laisvės ištroškusių so
lidarumo. *

Gal jie atnešė savo šeimi-

IScus savo bendradarbiais, 
oportunistais ir įrankiais, ku
rie padėtų naikinti savo pačių 
tikėjimą.

Kur atviros priemonės prieš 
tikėjimą lauktų vaisių nedavė, 
pasirodė rafinuotesnės ir tai
klesnės priemonės bažnyčiai

nuo Romos 
pastangos 

satelitinėse 
ėmėsi kitos

Porą vaikų stovėjo ant kran
to. Išlipome ir ėjome pakran
te. Vaikai sekė mus, bet jie - 
greitai išnyko- Saulės nušvies
toje vietoje, kuri traukėsi iki 
pat jūros, kabėjo džiovinami i 
tinklai. Netrukus mes buvome 
visai vieni. Patekom į keliuką, 
vedantį į salos galą, prie Švy
turio. Mūsų kairėje, už vargin- j 
go, nuolat šiaurėjančio žemės ' • 
ploto, mėlynavo jūra, dešinėje 
— kalnelis kurio viršūnėje ke- -= 
lias | užpakaly mūsų esančią 9 
bažnyčią. Viską gaubė saulė ir 
tyla. Friderika ir aš visą laiką \ 
tylėjome. Kalbėti nenorėjau, 
nes man taip buvo gera su ja, 
toje didelėje tyloje slankioti. |
Bet ji pradėjo:

— Prieš aštuonias dienas ... |

šiandien visa, kas man pas
kutinėse dienose dar paslap
timi buvo, taip aišku. Vėlai va
kare mes sėdėjom krante, mes 
— dviese, nes vaikutis jau

ką jie ten gero padaro? kijos ministerį pirmininką ir 
Toks klausimas tinka ne tik ūkininkų vadą Mikolaičiką ar- 

šveicarui turistui, jį dera, pa- ba dešimtis tūkstančių bevar- 
kartoti ir kiekvienam, kuris į 1 džių ūkininkų, kuriuos netekę 
ten vyksta. sąžinės valdovai pavergė, de

portavo, išniekino ir pasmerkė 
žūti . •~

— Aš dar nieko nežinojau, 
visai nieko, kur keliausiu.

Aš nieko neatsakiau.

Ar šitų “turistų” atmintis 
jau taip sušlubavo, kad jie ne
bežino, su kokiu negirdėtu 
brutalumu komunistai sunai
kino ūkininkus Rusijoje ir ry
tų Europoje?

Negalima atsikratyti klausi
mo,

turėti įtakos. Belieka antrieji.
- Apaštališkasis Sostas res
pektuoja bažnyčioje susidariu
sias tautines tradicijas. Nepa- 
s sakydamas nei dėl pirmosios 
grupės kunigų nei dėl antro
sios, jis tik kreipėsi į kunigus, 
vyskupus ir tikinčiuosius, kad 
būtų tvirti tikėjime.

Prieš ginkluotą komunizmą 
—tęsia informaciją autorius,
— bažnyčia yra beginklė ir 
tepasitiki savo dvas'ne misi
ja. To komunizmas nelaiko jė
ga ir su pasityčiojimu tvirti
na, kad bažnyčia eina į savo 
dienų galą ir jau dabar “baž
nyčia yra priversta klauptis 
ant kelių”.

Šitas tvirtinimas — baigia 
autorius — yra tik iš dal ės 
teisingas.

Bažnyčia yra ant kelių, bet 
tam, kad išmelstų iš Viešpa
ties stiprybės pakelti šitam 
mėginimui. Laisvojo pasaulio 
katalikam dera pagelbėti ty- 
linčiąją bažnyčią malda ir au-

ištariu jos vardą. Tada staiga 
ji pašoksta mirt nai išblyškus 
ir Įsakančiai Šnabžda:

— Tylėk.
Minutėlę stovi nejudėdama, 

tarytum norėdama bėgti. Ty
liai pradaro duris ir apsižval
go. Aš stoviu be žado. Plačiai 
pradariusi duris, paima mane 
už rankos ir tyl ai sako: “Eik, 
eik greitai”. Ji išstumia mane, 
ir aš skubiai slenku prie la'p- 
tų, staiga atsigręžiu — ji stovi 
prie durų baimės ekstazėje ir 
ranka man rodo: skubėk! Iš
bėgu.

Apie tai, kas po to įvykio, 
galvojau kaip apie siaubingą 
sapną. Mirtinos baimės kanki
namas atsidūriau stotyje. Ke
liavau naktį, nesudėdamas 
akių- Parvažiavau namo many
damas, kad mano tėvai seniai 
apie tą įvykį painformuoti, ir 
nustebau, kai jie mane šiltai 
sutiko. Paskui leidau neramias 
dienas, kažin kokios baimės 
slegiamas: kiekvienas durų

skambutis, kiekvienas laiškas 
baugino mane.. Pagaliau gavau 
moksladraugio, gyvenančio ta
me pat miestelyje, laišką, ku
riame jis man linksmų žinių 
ir sveikinimų siuntė. Vadinas, 
nieko ypatingo nebuvo, ma
žiausiai, tas įvykis neiškilo 
viešumon. AŠ turėjau tikėti, 
kad viskas pasibaigė tyliai tarp 
vyro ir žmonos: jis jai atleido, 
o ji apgailestavo.

Vis dėl to šitas pirmas nuo
tykis, kai jį atsimindavau, iš 
pradžių atrodė liūdnas ir rūš
kanas, ir aš pats atrodžiau, 
kaip be jokios kaltės sudrums- 
tęs šeimos ramybę. Paskui, 
kai pergyvenau naujų nuoty
kių, ir pradėjau juos geriau 
suprasti, ir toks manymas iš
nyko: manyje iškilo retas 
skausmingas Friderikos pasi
ilgimas, ir aš gailėjausi, kad 
tas nuotaikingas įvykis taip 
staiga pasibaigė. Bet ir tas il
gėjimasis palengva praėjo, ir 
aš pradėjau miršti tą jaunatve 
žydinčią moteriškę. — Dabar 
vėl viskas atgijo, net dar stip
riau, nes aš myliu Frideriką

admnistravimu ir daugiau 
nieko? Ar gali ir turi kunigas 
vykdyti komunistinio režimo 
įsakymus ir tokiu būdu prisi 
dėti prie jo pasisekimo pozity
viai? O gal geriau netylėti, 
atmesti bet kokį bendradar
biavimą su režimu ir su jo pa
ruoštais kunigais? Tokis takti
kos klausimas rūpėjo visiem 
kunigam ir tikintiesiem visuo
se pavergtuose kraštuose.

Vieniem buvo aišku, kad jie 
negali pasiduoti. Žinojo, kad 
je:gu su komunistais ir ben
dradarbiausi, tai jie duos baž
nyčiai vis tiek smūgį po smū
gio. Bendradarbiavimas tik 
pridengs režimo taktiką, kuri 
siekia sunaikinti tikėjimą. Tie 
kunigai vykdė pareigas, kokias 
p liečiai turi vykdyti- Bet jie 
atsisakė pozityviai prisidėti 
prie režimo gyrimo ir parėmi
mo. Jie ž'nojo, kad kova yra 
desperatiška. Bet jie taip pat 
tikėjo, kad kunigų paėmimas 
į kalėjimus bus gyvas komu
nistinio melo įrodymas tikin
čiųjų akyse.

Jų daugel pavyzdžių vakarų 
pasauliui pažįstami.

Daugel šimtų kunigų buvo

Ji rankomis apkabino mano 
kaklą, ir aš susmukau į sofą. 
Friderika klūpojo prie mano 
kojų ir spaudė mano lūpas 
prie savųjų- Paskui ji sugriebė 
mano rankas ir paslėpė jose 
savo veidą. Sušvebeldžiavau 
jos vardą ir nustebau — koks 
jis gražus. Jos plaukų aroma
tas švelniai mane svaigino. 
Tuo momentu — maniau nu
mirsiu — tyliai prasivėrė du
rys, ir pasirodė Friderikos vy
ras. Aš noriu sušukti, bet jo
kio balso negirdėti, spoksau 
jam į akis — ir nematau, ar 
j s bent kiek pasikeitęs, nes 
tuo pat momentu jis vėl išny
ko, priverdamas duris. Bandau 
pakilti ir išlaisvinti rankas- 
kuriose vis dar Friderikos vei
das itate, kalbu ir tik vargingai

mato jį?
— O taip, ar jis toli?
— Valanda kelio. Mes galė

sim tučtuojau grįžti. '
— Labanakt, — pasakė ji ir 

pradingo duryse.
Nuėjau. — Už poros dienų 

tu mane gal vėl pamirši, gal
vojau, bet rytojus — graži 
diena.

Ant tilto atėjau anksčiau. 
Laivelis jau laukė. Senasis 
Jansenas, ištiesęs bures, sėdė
jo prie vairo ir traukė pypkę- 
įšokau pas jį ir leidausi bangų 
liūliuojamas. Siurbiau laukimo 
valandėlę, kaip rytmetinį gėri
mą. Gatvė, į kurią aš nekan
traudamas žvelgiau, buvo tuš
čia. Pagaliau pasirodė Frideri
ka. Pamačiau ją iš tolo ir man 
atrodė, kad ji eina greičiau, 
kaip paprastai. Kai priėjo til
tą, pakilau, ir tik dabar ji ma
ne pamatė ir švelniai nusišyp
sojo. Padaviau ranką ir padė
jau įlipti. Mes sėdome arti 
vienas antro, ir ji įsikibo į ma
no ranką- Ji buvo baltai apsi
rengusi ir atrodė, kaip aštuo
niolikmetė mergaitė.

— Kas toj saloj yra? — pa
klausė.

Aš tyliu.
Ji paraudo ir tarė: — Gal 

būt, švyturys?
— Ir bažnyčia, — pridėjau.

demoralizuoti-. Jeigu komunis
tai pastatys kunigus prie sie
nos, tai daugumas jų pasirodys 
pasiryžę atiduoti gyvybę už ti
kėjimą, bet komunistai parei
kalavo sunkesnio ir herojiškes- 
nio dalyko: išpažinti savo tikė
jimą ir nepaprastai sunkiose 
aplinkybėse ir mokėti jį ginti..- 
Tokią padėtį laisvajam pasau
liui—sako autorius—sunku su
prasti. "
Komunistų pavergtuose kraš

tuose buvo trejopų kunigų. 
Vieni tai buvo vadinami “ku
nigai patriotai”, kurie iš bai
mės ar dėl asmeninės naudos, 
pasidavė komunistų tarnybai. 
Tai maža mažuma, bet jie pa
vojinga Juos dauguma kuni
gų pasmerkė ir laikė juos kaip 
ekskomunikuotus. Ta

dauguma kunigų savo -tarpe 
nesiskyrė ištikimybe tikėjimui 
ir bažnyčiai, bet skyrėsi savo 
pažiūrom i taktiką, kaip laiky
tis priešo akivaizdoje.

Ar gali kun gai tylėti, kai 
spauda, mokyklos, organizaci
jos uždaromos ir komunistai 
kišasi į bažnyčios vidaus tvar
ką? Ar gali be protesto kuni
gas tenkintis tik sakramentų

— O, ten taip gražu! —- su
šuko ir pagriebė mano rankas.

Jaučiau, kad kažin kas ma
ne traukė prie jos: mielai da
bar būčiau ją apkabinęs ir bu
čiavęs jos akte.

įmesti į kalėjimus, daugel ta
vo pareigas vykdo tik slaptai. 
Tai tvirtieji, atsparieji Dievo 
tarnai-

Laisvasis pasaulis betgi ne
įžvelgė padėties kunigų, kurie 
žiūrėjo į tikinčiųjų reikalus, 
jautė atsakingumą už milijo
nų dvasnį likimą.

čia yra tie tretieji, kurie ry
žosi būti lankstesni.

Jie supranta gerai, kad ko
munizmas siekia bažnyčią lik
viduoti. Jei Maskva tokio įsa
kymo dar galutinai nedavė, 
tai t k dėl to, kad prisibijo ko
vos prieš bažnyčią įtakos ūki
niam ir socialiniam gyveni
mui, o taip pat propagandos 
užsieniuose. J’e norėjo išnau- . 
doti tos sovietinės baimės ir 
delsimo laiką kiek galima ti
kinčiųjų naudai. Tuo sumeti
mu jie davė lojalumo priesai
kas, dalyvavo “taikos kongre
suose” ar leido pareiškimus, 
palankius režimui- Autorius 
sumini, kaip laisvasis pasaulis 
buvo nustebintas 1951, kada 
Čekoslovakijoje keturi vysku
pai davė režimui priesaikas. 
Po jų sekė taip pat Vengrijos 
vyskupų panaši priesaika. Tuo 
keliu žengė 1953 eilė Lenki
jos vyskupu.

Šiuo keliu komunistiniam 
režimui, rodos, pavyko suar
dyti katalikę vienybę anapus 
uždangos. Kilo nesusipratimų 
ir nesusiorientavįmo, ir tarp 
kinigę ir tarp tikinčiųjų.

Ypatingai buvo sunki padė
tis vyskupų. “Jeigu jie pasa
kys režimui — ne, jie tuo pa
čiu atima iš tikinčiųjų jų gany
tojus. Jei pasakys — taip, jie 
kompromituojasi tikinčiųjų 
akyse ir duoda jiem blogą pa
vyzdi”. Faktą komunistų spau
da ir kitos propagandos prie
monės iškreips ir padarys iš
vadas, kokių norės. O vysku
pas neturi jokios priemonės 
tkintiesiem teisingai nušviesti 
padėtį, kodėl jie elgiasi taip 
ar kitaip.

Kur komunistai mėgino pri
kalbinti kunigus, kad jie v'e- 
šai nutrauktų santykius su 
Romos bažnyčia, steigtų savo 
tautine bažnyčią 
nepriklausomą, jų 
nenusisekė Bet 
valstybėse j e ir 
strategijos — vengė schiz
mos, o

stengėsi įsifiltruoti j bažny
čios aparatą, paimti daugiau ar 
mažiau kontrolę i sayo rankas.

Kurlink veda tolimesnė ei
ga? Atsparieji, daugumas, iš
vežti, kalėjimuose, jie atskirti 
nuo tikinčiųjų ir nebegali jiem

miegojo. Aš ją prašiau susi
tikti. Kalbėjau visai nerūpes
tingai apie jūros grožį nakčia. 
Tikrai, kaip gražu, kai aplink 
visur tyla, sėdi ant kranto ir 
žvelgi į tamsumą. Ji nieko ne
atsakė, bet aš jaučiau ją atei
siant. Ir dabar mes sėdime arti 
vienas antro ir tylime, mūsų 
rankos susipynusios, ir aš jau
čiu, kaip Friderika turi man 
priklausyti. Kam apie praeitį 
kalbėti — galvojau ir žinojau, 
kad ir ji taip pat mąsto. Nejau 
mes dar tie patys, kokie anks
čiau buvome? Mes dabar taip 
laisvi, tačiau atsiminimai slan
kioja apie mus, kaip tolimi va
saros paukščiai- O gal ji dar ką 
nors daugiau išgyveno per 
tuos septynerius metus, kaip 
aš? Bet — kas man? Dabar 
mes esame dienos žmonės ir 
ilgimės vienas antro. Vakar, 
gal būt, ir ji buvo nelaiminga, 
gal ir lengvabūdė, bet šian
dien — ji sėdi prie manęs tyli, 
laiko mano rankas ir trokšta 
jose pasilikti.

Lėtai lydžiu ją iki jos namų. 
Ilgi, tamsūs medžių -šešėliai 
driekiasi gatvėse.

— Mes ryt plauksime laive
liu, — sakau jai.

— Aš lauksiu 7 vai. ant tilto.
— Kur? — klausia.
— į salą •.. kur švyturys,
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Ką mes galime padaryti 
prieš tas nelemtas savo didžiai 
gerbiamų piliečių keliones, 
ra padalyta kaip ir anksčiau- 
kurios padeda rytų smurtinin
kam sudaryti įspūdį, kad jie 
yrū-legalios demokratijos reiš
kėjai- Keliauti nėra pas mite 
uždrausta ir rodytis nebudriem 
ir naiviem nėra baudžiama. 
Tokių ekskursijų negalima su
kliudyti

Bet mes turime kiekvienas 
galimybę ir pareigą protestuo
ti prieš šitą musę demokrati
nės sąžinės išpardavimą ir ne
dviprasmiškai pareikšti, kad 
šitie keliautojai nėra musę at
stovai.

Dažnai girdime rūpestingą 
raginimą ir politikoje užmiršti 
praeitį ir viską dovanoti. Bet 
tai niekam netikęs argumen
tas.

Atleisti nėra mūsų reikalas, 
o užmiršti mes negalime, nors 
Kremliaus viešpačiai to labai 
norėtų. O svarbiausia tai nėra 
praeitis, tai tebėra dabartis. 
Oficialus Maskvos tonas pasi
keitė, taip, bet Vokietija tebė- 
rytuose asmeniui ir bendruo
menei yra paneigtos bet ku
rios apsisprendimo teisės kaip 
ir anksčiau, į kiekvieną pabė
gėli iš anapus geležinės uždan
gos šaudoma kaip ir anksčiau...

— Paklauskit jūs šitą žmo
gų, parodė į Janseną.

Aš jį paklausiau, ar sena ta 
bažnyčia saloj.

Bet jis jokio žodžio nesu
prato, ir taip, dabar mes galė
jom dar vienišesni jaustis.

— Ar ten, — ji parodė aki
mis, — taip pat sala?

— Ne, — atsakiau, — ten 
jau pati Švedija.

— Ten būtų dar gražiau, — 
tarė-

— Taip, ten galėtume pasi
likti ... ilgai... visada.

Jei ji dabar man būtų pasa
kiusi: eikim kartu į kitą kraš
tą ir negrįškim — būčiau mie
lai sutikęs. Kai mes dabar plau
kėm laivu, švelnaus vėjo gai
vinami, dangaus ir jūros ap
supti, man atrodė, — gražiau
sia kelionė, o mes patys—pa
sakiškoji pora, kuriai visi ank
stesnio gyvenimo varžtai buvo 
išnykę-

Greitai pradėjom išskirti ma
žus salos namelius. Balta baž
nyčia ant kalnelio, kuris pa
lengva kildamas traukia per 
visą salą, traukė mus artyn. 
Mūsų laivas plaukė tiesiai į 
krantą. Sutikome tingiai plau
kiojančius, nevairuojimus žve
jų laivelius. Friderikos žvilga- — Taip? tyliai paklausiau, 
nte buvo nukreiptas | sal% bet Ji tylėjo ir darėsi vte rimtą
jį nieko nematė. įplaukėme į nė. (Bu» daugM)

“Mūsų Kaunas gražinamas. 
Laisvės alėja (kuri vis dar Sta
lino prospektu p a v a d inta. 
Red ) pagrindinai pertvarko
ma. Kaunas virs turistiniu 
miestu”. Tokis sovietinės spau
dos pasakymas patvirtina lais
vųjų lietuvių anksčiau buvu
sius spėjimus, kad Sovietai no
ri atidaryti ir Lietuvos duris 
turistam paruošdami rodytinas 
vietas.

Kaune esą tvarkomos aikš
tės su gėlynais. Statoma nau
jų namų, gyvenamųjų ir pra
monės- Prie Kūno Kultūros rū
mų pristatytas dar vienas kre
pšinio stadijonas.

Petrašiūnuose, pradėjus už
tvanką elektros stočiai, stato
mi taip pat namai. Visas buvęs 
panemunės vaizdas apie Pet
rašiūnus iki pat Pažaislio yra 
pakitęs. Alinus

Tai ženklas .— sako laikraš
tis, —- kad Vakarų moralinis 
pasipriešinimas inažta. Yra ir 
šveicarų, kurių demokratiniu 
nusistatymu netenka abejoti, 
bet kurie savo “draugiškumo 
ir studijų” kelionėm į rytus 
neapdairiai stoja į raudonosios 
propagandos piktą tarnybą-

Vėl pranešta apie valstybinę 
ūkininkų politikų delegaciją. 
Ji vyksianti į Maskvą aplanky
ti žemės ūkio parodos. Ir vėl 
atstovai dar laisvos tautos pa
dės teroristu režimui susidary
ti gerą vardą ir prisidės prie 
pavergtųjų demoralizavimo-

Netektų aliarmuoti, jeigu tai 
būtų tik pavargę snobai inte
lektualai kurie susipainiojo de
mokratijos supratime. Bet tai 
atstovai ūkininkų sluoksnio, 
kuris turi pakankamai skepti- 

nepasitikėjimo. Tad 
tais, kurie dabar veikia ūki
ninkų vardu, tenka juo labiau 
nusivilti-

By FRAHCiSCAJ^ FATHER8 . Europoje vokiškoji Šveicari
japirmiausa pradėjo domėtis 
bažnyčios ir tikinčiųjų likimu 
sovietiniame režime. Didelio 
paskatinimo domėtis jai davė 
Lietuvos tikinčiųjų laiškas Pi
jui XH- Kokį ji vaizdą apie pa
dėtį anapus uždangos per tą 
laiką susidarė, vaizdą iš gausių 
liudininkų, iš informacijos lei
dinių, rodo Robert A. Gra
bam straipsnis žurnale 
“Schweitzer Rundschau” 1956 
liepos—rugpjūčio mėn. nr.

Kai komunizmo šešėliai už
griuvo, —• rašo autorius, — 
tikintieji ir kunigai laukė per- 
spĘinjwnn, bažnyčŠĮUŽdarinė- 
jano, kraigų žudymo, Dievo 
vardo išvijimoišviešumas. Iš 
tikrųjų nutiko piktesnis daly-

Vilniaus katedroje 
bus meno galerija

Vilniaus katedra rugsėjo 
pradžioje baigta remontuoti 
Joje bus įtaisyta “centrinė Lie
tuvos meno galerija”. Katedra 
atremontuota taip, kad “atro
dys, kaip tur būt vargiai kada 
atrodė”-

šv. Kazimiero palaikai iš ka
tedros jau anksčiau perkelti į 
Antakalnio šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią.



taros (V.Bofiųtaštė, D. Prikoe- 
kytė, G- Bma&atė, G.Masely
tė, A. Sužiedėlis) pajėgos. 
Žmonių buvodaug. Nors buvo 
šilta, tačiau visi noriai klausėsi

Studentų ateitininkų stovyk
la, įvykusi St. Vincent de Paul 
draugijos vasarvietėje netoli 
Baltimorės, prie pat Anapolio 
jūrininkų mokyklos, baigėsi-

O TIE VAKARAI, VAKARAI
Taip, vakarai buvo įdomūs. 

Nesakau, kad tik man- Man at
rodo, kad ir kitiems buvo įdo
mūs/nes kiekvieną dieną vis

SVIETĖMĖS . W padarę staiga
Jau važiuodami j stovyklą- vienetę valdybę narys negali 

žmoįome^ kad bus ir paskaitų. užimti bet knkię aftaktagę pa? 
Tatai mūsų negąsdino, nesgy- reigę įvairiuose partiniuose 
retame negailima visą laiką $anibūriucę» arba rirteiraose. 
juoktis. Dirbti irgi reikia. . " Suvažiavimas taip pat išreiš-

kė pageidavimą, kad iš viso 
studentai ateitininkai daugiau 
dėmesio kreiptų į Sąjungos 

f :W veikimą, bet ne į aktyvią poli-
V jf 1 f I > veiklą už Sąjungos rybų.

Iškilmingas suvažiavimo už- 
darymas įvyko tik antradienį.

ĮSk Y ? Posėdžio meta buvo išklausyta
nutarimų bei rezoliucijų, svei- 

f kūrimų, dvasios vado bei pir-
mininko žodžiai. Naujos valdy- 

-bos vardu kalbėjo Al. žukaus-

Išbučiuoti mūzų ir medūzų, stovykloje kikendavo, 
mes vėl atsisveikinome ,'stu- žodžiu, miotadca stovykloje, 
dentų ateitiųinkų vasaros sto- buvo jei ne juokinga, tai link- 
vyklos barakėlius supančius sma.
ąžuolus ir pagūieHBme to&mon 
kelionėn. Tačiau dar taip no
rėjosi ten pabūti. Norėjosi vėl 
rinktis salėn, klausyti kalban
čių profesorių, daktarų nr po
etų Norėjosi vėl pažiūrėti, kas 
rungtyniauja sporto aikštėje ir 
kas kovoja su švelniomis, bet 
nemaloniomis medūzomis eže-

dienraščio “Pietos” — 
daktorius J. Mantais- '

Sekanti sekmadienio
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LITUANISTIKA NEW YORKE

' Mus aplankė visa eilė vyres
niųjų idėjos brolių, kurie įdo
miai išdėstė savo mintis.

Pirmiausia girdėjome kal
bant apie istorinę Lietuvą 
prof. K. Pakštą. Kitą dieną 

/ mums apie lietuviškus poetus 
ir jų kūrybą savas mintis pa
teikė tik ką daktaru patapusį 
Vytautą Vygandą. Gi paskuti
nę savaitės dieną, jau suvažia
vimo metu, maloniai klausė
mės mūsų Federacijos vado S. 
Sužiedėlio žodžio aktualia poli
tinio auklėjimo tema-

Antrą stovyklavimo savaitę 
girdėjome trilogiją apie tautos 
ir religijos problemą.

Pirmiausia pasirodė ir Įtiki
nančiai kalbėjo kol. Juozas

me dainų, skaitymo ir eilėrašti 
čių pynę -

"Lietuvos mtŠčas",
kurį suorganizavo Clevelan^Į 

do draugovė. Vakaro progragl 
moję dalyvavo Ant. Vaičmlai-^ 
tis ir poetas K. Bradūnas.

Dar buvo įspūdingas Phila- 
delphijos draugovės paruoštas 
vakaras, iškilmingos f i iksų 
krikštynos, na, ir šokiai.

Dienomis ne tik maudėmės 
ir valgėme. Vieną dieną spėjo
me aplankyti Washingtoną, ki
tą dieną mergaitės merkė akį, 
o berniukai seilę varvino, žiū
rėdami -į Anapolio Jūros Aka
demijos rajone pražygiuojan
čius būsimus karininkus- Dargi 
kitą dieną mūsų sportininkai 
žaidė rungtynes prieš Baltimo
rės lietuvius. Kaip ir dera, sve
čiai sportininkai nebuvo nu
skriausti. Sulupus juos tinkli
nio rungtynėse 2:0, buvo leista 
atsigriebti krepšinio aikštėje, 

' kur jie laimėjo 32:23.
JEI SUSITIKSIME KADA

Bendrai paėmus, stovykla 
buvo puiki, kaip niekada. Tad 
paskutinę dieną, iškilmingo 
uždarymo metu, įteikiant į- 
yairiausiems narsuoliams do
vanas, nė vienas nenorėjo ti
kėti, kad rytoj teks išsiskir
styti.

Deja, taip buvo. Kai ketvir
tadienio ankstų rytą stovyklos 
kelyje sudulkėjo mašinos, ne 
vienas sunkiai atsiduso ir tarė: 
“Taigi, išvažiavo”-

Nors ir išsiskirstė stovyklau
tojai, bet liko sujungti to pa
ties idealo ir tų pačių princi
pų. Mūsų ateitininkiška aka-

stovyklos kapelionas kun. J. 
Kidykas, Sj. Gi triligiją užbai
gė svečias kun. V. Paulauskas.

Tenka pastebėti, kad visose 
paskaitose temos sukėlė dide
les diskusijas- Ypač gyvos dis
kusijos buvo po dr. Vyganto 
ir S. Sužiedėlio paskaitų, nes 
jų temos lietė mums aktua
lius klausimus.

Be paskaitų stovykloje, su
siskirstę būreliais, svarstėme 
įvairias organizacines veiklos 
problemas.

TVIRTAS GRIŪVA, 
NAUJAS KELIA

Besto vykiau jant įvyko ir Są
jungos atstovų visuotinas su
važiavimas (rugsėjo 1—4 dd.) 
Pirmąją suvažiavimo dieną iš
rinkome mandatų komisiją (D. 
Stankiškis, A. Stakytė, D. Pri- 
kockytė)-

Suvažiavimui irgi reikėjo 
vadovybės, todėl buvo išrink
tas prezidiumas iš dviejų pir
mininkų (J.. Manelis, J. Šoliū- 
nas) ir keturių sekretorių (N. 
Lipčiūtė, D. Kuodytė, A. Barz- 
dukaitė ir B. Miniataitė). Re
zoliucijoms ir nutarimams ra
šyti buvo išrinkti penki vyrai: 
A. Barzdukas, R- Kriaučiūnas, 
Pr. Baltakis, S. Bobelis ir Al. 
Keblinskas.

Suvažiavimo metu išklausy
ta centro valdžios ir draugovių 
pranešimai, svarstytas statu
tas, ateities veikimo planai ir, 
svarbiausia, buvo išrinkta nau
ja Sąjungos vadovybė.

VYNVOGR’ ŠVENTĖS Souo- 
nia, Ca!if. karalienė Sandra 
Tcboo.

temos pavergtos Lietuvos klau
simais- Referatams paruošti 
dalį medžiagos parūpino Vyk
domosios Tarybos Informacinė 
tarnyba.

Gaila, kad baigėsi nes tos de
šimt dienų, — nuo rugpiūčio 
27 iki rugsėjo 6 — buvo tokios 
trumpos. '

KAIP NIEKADA
Stovykla buvo šauta. Ji vi- 

' sienas patiko: pirmą kartą sto
vyklaujantiems ir ką tik pa
krikštytiems taksams ir paty
rusioms stovyklų milžinams.

Teisingai pastebėjo stovyk
los vadovas ir anuomet dar 
valdęs mus pirmininkas kol 
Vaclovas Kleiza, kad stovyklos 
nuotaika priklauso nuo pačių 
stovyklautojų. Pačią pirmąją 
dieną, per stovyklos atidary
mą, jis pasakė, kad valdžia 
stengsis padėti stovyklauto
jams, bet niekada nebandys 
valdyti. Taip ir buvo.

Gyvenome ir valgėme — de
mokratiškai. Buvome išrinkę _____  ______ ._  _____
net savo valdžią, ir vieną die- ^Manelis. Paskum kitą dieną 
ną mus valdė Chicagos-atstovų kalbėjo SAS dvasios vadas ir 
remiamas ir visų mylimas kol. 
Skirmuntas Radvila- Jam uo
liai tą dieną talkino “liaudies 
žmonių pastatyti” kol. K. Jaz
butis ir ypatingai berniukų 
mėgiama kol. E. Paulauskaitė. 
Liaudies atstovams nepasisekė 
surasti sportuojančio liaudie- 
čio, kuris sugebėtų ryte kaulų 
laužymą pravesti moderniau 
negu primestas sporto vado
vas J. šoliūnas.

Nuolatinę stovyklos valdžią 
be minėtų buvo pagrobę dar 

šie: mergaičių vadovė — Vida 
Matusaitytė, berniukų — Alis 
Žukauskas, ūkio vadovai —Jur
gis štuopis ir Romualdas 
Kriaučiūnas, meno — Pranas 
Zaranka, virtuvės viršininkas 
— Romana Jonauskaitė.

Buvo ir įvairiausię padėjė- 
ję, kur rrebvs. Juk kiekvienam 
yra garbė prisilaikyti prie val
džios.

Taigi, buvo ten tokių, kurie 
ligoniams visokias' širdies ir 
neširdies žaizdas gydė; buvo 
labai išdidus laivyno admiro
las, kuris vis vakare plaukda
vo su savo padėjėja tikrinti, ar 
kas nors ežere minų neišdėstė 
Žinote, juk čia pats Anapolis 
su jūrininkais, juokų nebėra. 
Dar buvo ir “pielininkai”: 
Juozas Manelis iš Chicagos pa
dangės ir jo įvairiausi padėjė
jai: Sigitas Leimonas, Sigitas 
Bobelis ir Kęstutis Skrupske- 
lis. Jie rašydavo laikraštį, ir 
dėl to vakarais, šokių metu,

-S'
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NAUJOS VADOVYBES
P. GANVYTAS<

Kasmet studentai renkasi į 
savo organizacines stovyklas. 
Vienus priglaudžia santariečių 
susibūrimai, iki šiol įvykę Ta- 
bor Farm Sodus, Mich., kiti 
vyksta į skautų stovyklas, tre
ti dalyvauja ateitininkiškuose 
susibūrimuose. Pastarieji šioj 
srity yra įgiję plačiausios prak
tikos; šiais metais jie pirmi iš
drįso ir su dideliu pasisekimu 
pravedė net 10 dienų stovyk
lą- Sveikintinas ateitininkų ju
drumas, nes jie sugeba kasmet 
kitoj Amerikos vietoj stovyklą 
sušaukti, ir visad į jas susi
renka gausus jaunimo būrys.

Stovyklose, be kitų progra
mos įvairenybių, 2 organizaci
jos renka savo vadovybes. 
Skautai savo vadovybės ka
denciją yra nustatę 2 metams, 
tad jie neįsijungia į santarie
čių ir ateitininkų praktikuoja
mus “valdžios pakeitimus”. Gi 
šios dvi grupės ir šiais metais 
vėl pavedė savo organizacinį 
vairą grupei savo narių.

1 santariečių centro valdybą 
pateko ir pirmininku tapo 

-šiuo metu Chicagoje karinę 
prievolę atliekąs R. Mieželis; 
jam talkininkaus vicepirmi
ninkas L. Sabaliūnas. D- Juk
nevičiūtė, H. žibąs ir G. Ged
vilą. Minėti studentai, išsky
ros paskutinį kolegą. Santaros 
veikloje jau pasižymėję. Val
dybos būstine tenka laikyti 
Chicagą, nors ne visi kolekty
vo nariai ten gyvena mokslo 
metu.

ramumo kelia šiuo metu nu
girsti tvirtinimai, kad sąjun
gos centro valdyba yra nuta
rusi suvažiavimą šaukti Chica
goje Padėkos dienos atostogų 
metu.

Toks nutarimas bųtų netiks
lingas ir būtinai keistinas.

Pirmiausia turime atsižvelg
ti į narių galimybę visuotina
me suvažiavime dalyvauti. 
1954 metais suvažiavimas įvy- 
ko Chicagoje: jame gausiai 
lankėsi rytuose gyveną akade
mikai. Praeitais metais Cleve- 
lande susirinko akademinis 
jaunimas ir čia svarstė savo 
problemas Ir į šį susibūrimą 

demikų šeima ir toliau dirbs buvo suvažiavę nemažas aka- 
to paties tikslo vedami. demikų skaičius iš rytinių pa

kraščių.
Nuosekliai galvojant- šiais 

metais suvažiavimas turėtų 
būti sušauktas rytiniame pa
kraštyje. Svarstytina, ar nebū
tų galimybių jį šaukti New 
Yorke (ir tuo pačiu atnaujinti 
čia kiek sustingusį studentų 
veikimą), Philadelphijoje, 
Hartforde ar Bostone, kuris 
iki šiol dar nėra matęs plates
nio akademikų susibūrimo. ..

Ne vien geografinio balanso 
išlaikymas reikalauja šaukti 
suvažiavimą rytuose, bet čia 
yra susibūrę daugiau studentę 
ir čia suvažiuotų jaunimo iš 
daugiau vietovių.

Ateitininkų Centro Valdy- 
bon šiais metais išrinkti A. Ge- 
čiauskas — pirm., S. Bobelis, 
B. Cikota- D. Karaliūtė, A. Lu
kas, D. Staniškis ir N. Mekytė. 
Vienetas bazuojasi New Yorku 
ir Philadelphia. Tenka paste
bėti, kad kolektyvą sudaro 
naujos jėgos. Visi jaunuoliai 
visuomeniniam darbui gerai pa
ruošti ir į jį žengia kupini nau
jų idėjų- Tenka manyti, kad jie 
į akademinį gyvenimą įneš , 
naujo gyvumo. Verta čia pa
stebėti, kad praeitą žiemą pra
vesti ideologinio pasiruošimo 
kursai jau dabar neša savo 
vaisius, nes iš kursų dalyvių 
3 akademikai dalyvauja cent
ro valdybos veikloje.

Naujai išrinktoms valdybom 
norime palinkėti sėkmingo pla
navimo ir kuo uolesnio planų 
įgyvendinimo. Tikimės, kad po 
metų į stovyklas sušaukusios 
savo narius, jos džiaugsmingai 
galės apžvelgti savo veiklos 
ir įrodys tada s u v a ž i a- 
vusiam akademiniam jauni
mui, kad joms pavestas parei
gas tinkamai išpildė.

• Kanados lietuviai studen
tai savo suvažiavimo, kuris į- 
vyko rugpiūčio 3, 4 ir 5 d.d. 
Kingstonc, Tamošaičių ūkyje, 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
sisako už glaudesnį visų kraš
tų lietuvių studentų bendra- Rotai beda rasinio lengvesnes 
darbiavimą ir skatina atgaivin- sąlygas praturtinti savo litua- 
ti Pasaulio Lietuvių Studentų natinį lobyną.
Atstovybę. 0 visgi tenka žvelgti į reiš-

Bematant ateis laikas rink
tis visuotinau Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiaviman, ku
ris turi būti šaukiamas kasmet, 
nes to reikalauja sąjungos sta
tutas ir pats organizacinis gy
venimas. Į jį susirinkę akade
mikai apžvelgia savo veiklą, 
bando analizuoti pasireiškimų 
klaidas ir tiesia kelius ateities 
darbams. Svarbu, kad šiuose 
susibūrimuose turėtų progos 
dalyvauti kuo didesnis studen
tų skaičius. Todėl šiek tiek ne- Chicagoje, turėtų progos paju

dėti ir susipažinti' su sąjungos

Fordham ir Columbia uni
versitetai šiais metais New 
Yorko lietuviams studentams 
suteikia progos savo gimto
joje kalboje tobulinti. Abi 
mokslo institucijos įvedė lietu
vių kalbos ir literatūros kur
sus. Tai džiuginantis reiškinys, 
vertas dėmesio ir reikalaująs 
teigiamo mūsų atsakymo-

Sąlygos tikrai geros. Ford
ham universitete pamokų va
landos bus nustatytos . pagal 
kursantų daugumos reikalavi
mus. Kas negali užsimokėti 
mokslapinigių, tas gali prašyti 
stipendijų. s

Eilė taurių lietuvių patrio
tų yra paskyrę reikiamus fi
nansus toms Stipendijoms, ku
ries balintų akademikus klau
syti minėte kurso Ferdhame.

Tokiu būdu būtų suteikta 
proga platesniam jaunimo bū
riui pasikeisti mintimis. Argu
mentas, kad Chicagoje yra 
daug jaunimo ir dėl to suva
žiavimas būtų gausus, nėra 
geras, nes suvažiavimo žodis 
jau nurodo suvykimo reikšmę; 
todėl pageidautina, kad kuo 
daugiau vietovių būtų atsto
vaujama.

Ir pati Centro Valdyba, šiais 
metais susibūrusi Urbanoje ir

• Liet- Studentų Sąjungos 
paskelbtas literatūros konkur
sas pratęstas iki spalio 20 d. 
Konkurse gali dalyvauti visi 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV nariai ir 1956 mokslo me
tų abiturientai. Premijuojama 
bus bet kurio žanro literatūri
nė kūryba- poezija ir proza, 
rimta ir humoristinė. Premi- 
juotini kūriniai siunčiami iki 
spalio 21 d. šiuo adresu: Liet. 
Stud. Sąjungos Literatūros 
Konkursas, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y-

• Skautų stovykloje, įvyku
sioje prie Detroito Kanados 
pusėje, dalyvavo apie 270 vy
resnių skautų, iš kurių arti 100 
buvo skautai akademikai.

• Genė Bulaitytė baigė Lon 
done mokytojų seminariją.

• Anglijoj liet, skautų sto
vykloje buvo gana daug sto
vyklautojų, du buvo iš Vokie
tijos ir vienas iš Šveicarijos.

• Laisvosios Europos Kole
gija savo stipendininkams su
ruošė StraSburge vasaros kur
sus. kurie prasidėjo rugpiūčio 
7 ir baigėsi rugsėjo 15. Šiuos 
kursus lankė 7 lietuviai Stu
dentai. Jiems buvo paskirtos

kinį su baime, nes mes dažnai 
praleidžiame puikias progas, 
jų neišnaudodami. Esame pa
tys kalti. Vieni iš mūsų apie 
tokius kursus laiku nepatiria- 
mc, kiti, prabėgomis spaudoje 
žinutes pastebėję, ranka nu
moję, viską užmirštame. Ir 
liūdna, kad dėl menkų prie
žasčių atsisakome šios puikios 
progos- O ar galime sąžinės 
balsą nuslopinti šiuo atveju?

Imkimės akcijos -—ne tik 
patys registruokimės. bet ra
ginkime ir savo bičiulius jung
tis ir šviestis. Tenclieka šis 
paraginimas bevaisis: kiek vie
nas šioj apylinkėj gyvenąs aka
demikas bandykime ta proga 
pasinaudoti. Gi platesnių žinių 
mums suteiks prof. Vasys, ku
rį galime pasiekti, skambinda
mi jam FOrdham 7-5400. Ext 
218, arba rašydami: Fordham 
University, New York 58. 
N. Y. P. 

veikla ir organizacijos nariais, 
jei suvažiavimas būtų praves
tas rytuose. O toks organizaci
nis ir asmeninis kontaktas yra 
būtinas sąjunginiam gyveni
mui.

Centro Valdyba turėtų rim
tai susirūpinti šiuo klausimu 
Jei jau padarytas čia spėlioja
mas nutarimas, vertėtų klausi
mą persvarstyti: gi jeigu dar 
nenusistatyta, tai visu intensy
vumu tektų ieškoti tinkamos 
suvažiavimui vietos rytuose.

S. R.

• Dr. Zigman Brinkis, gyve
nęs iki šiol Madride, Ispanijoj, 
persikelia į Ameriką. Jis yra 
baigęs Strasburgo ir Madrido 
universitetus

• Dr. Kajetonas Čeginskas, 
baigęs Strasburgo universitetą, 
pereina mokytojauti į Vasario 
16 gimnaziją. Jis savo dizerta- 
cijai buvo paėmęs lituanistinę 
temą ir nagrinėjo lietuvių tau
tinį atgimimą socialogijos švie
soje. Dizertacija buvo įvertin
ta labai gerai.

• Dail. Ada Korsakaitė, bai
gusi meno mokyklą Los An
geles, Calif., ir dabar gyvenan
ti New Yorke. įstojo į vieną 
meno institutą, kur vakarais 
gilins savo studijas.,

• Dalia Karaliūtė, atvykusi 
iš Los Angeles, Calif.. New 
Yorko Universitete studijuoja 
prancūzų kalbą ir literatūrą, 
rengdamasi magistrės laips- 
niui-

INGRID RERGMAN Anteh.
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KUR VYTAUTO ŽIEMOS BŪSTINĖ, AR NE r PONIA? 
DVARE TARP MOTERŲ, BET KUR VYTAUTAS? VĖL Į 
PRŪSUS. MATO KAUNĄ, LAN KOSI PAS JOGAILĄ

• Chicagos ateitininkai rug
sėjo 22 surengė koncertą, kur 
programą išpildė 
Brazis, smuikininkas Izidorius
Vasyliūnas ir Alice Stephens 
choro trio, akompanavo prof. 
Vladas Jakubėnas.

Viduramžių riteris lanko Lietuvą (6)

Misius, kun- J. Skripkuš, kun. 
E. VasflŪHisdras, krm P. Tams- 
kis ir kun V. Budreckas, iš 
prandškoBų: provincijolas T. 
JurgisGaHiušis, T. Benediktas 
Bagdonas, T, Justinas Vaškys, 
T- Bonaventūra Zajančkaus- 
kas, T. Petras Baniūnas, T. 
Aleksandras Žiubrys, T. Jonais 
Dyburys, T- Barnabas Mika
lauskas ir T. Steponas Rapo-

Ir dan- 
nušvito.

■
gį|iiesija: mergytės, 
rengusios, tartum 
rėma"priešakyje, 
jassekasodalietės, tada kry
žius* paskui kurį eina Kolumbo

Sutemus Fatimbs šventovė 
pasipuošė gražiausiomis spal
vomis. Jos lankymas užsitęsė 
iki vidurnakčio Tai tikrai gra
ži ir didinga šventove,/ iš ku
rios švč. Panelė Marija laimins 
parapiečius ir visus ją lankan
čius, liudydama lietuvių ryžtą 
ir pamaldumą. . M.

• Inž. Pilypas Narutis dėl?^ 
sveikatos ilgai sulaikytas Vo- 
kietijoje, dabar jau perėjo vi- 
sas emigracines komisijas, ga-ų- 
vo vizą ir greitu laiku su visa 
šeima atvažiuos j Ameriką-

• O. Šimaitė, gyvenusi trę-J^g 
jus metus Izraelyje, dėl sun-,/S 
kių klimatinių sąlygų persike-
lė Prancūzijon ir apsigyveno jf 
Paryžiuje. Į Izraeli ją buvo pa- 
sikvietę patys žydai už jų glo- J 
bojimą vokiečių okupacijos 
metu Lietuvoje. :h|

• Stasys Jonavičius iš Ame- 
rikos buvo nuvažiavęs į Pary- ®

au-
Europos Kole-

Susipažink su

LAISVĖS PROBLEMA
Stasio Y los

246 pusi., kaina $2.00

U

Išlėkė rogėmis j Prūsus Va-

Apie 2 vai. po piet, nežiūrė
dami gaubiančių pilkų debesų, 
dar vis lynojančių, maldininkai

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

• Anelė Pagalytė išvyko me
no studijuoti Italijon. Iki šiol 3
studijavo Chicagos Meno In- - 
stitute.

• M E. Na ubą liras. Mažo
sios Lietuvos veikėjas, paruo
šė Lietuvos pajūrio albumą su 
istoriniais ir etnografiniais pa- -J 
aiškinimais. Albumas numato
mas artimiausiu laiku išleisti. 3

Gaunama: DARBININKAS. 680 Bushuick Avė , 
Brooklyn 21. N. Y.

• Kan. J. Končius- Balfo pir- įį 
minmkas, rugsėjo 23—24 d.d. 
dalyvaus CRALOG 10 metų ' 
sukakties minėjime Bonnoje.
Per šią organizaciją teikiama 
pabėgėliams pašalpa- Be kon.
J. Končiaus iškilmėse dalyvaus T" 
ir Balfo vicepirm. A. Devenie- 
nė ir Balfo direktorius Euro- 
poje I. Rugienius. ’ 3=:

• "Ateities" žurnalas rugsė- 
jo mėnesyje aprašo Kanados
ir Europos ateitininkų stovyk- < 
las. duoda vertingų idealinių ..J 
straipsnių, jaunųjų poezijos 
bei beletristikos. Spalio nume- 
ris jau paruoštas ir tuoj bus 
atspausdintas. Jame bus pla- 
čiai aprašytos Amerikos atei- .j 
tininkų stovyklos. Numeris Jp 
bus rtin gausiai iliustruotas 
stovyklų vaizdais •Ateitį” da- J j 
bar redaguoja kun. J. Petrė- gįį 
nas. redakcinį kolektyvą suda- : 3 
ro: Danutė Aleksandravičiūtė, 
Juozas Baužys. Dalia Karaliūtė, 
Enata Srupskelytė, Antanas 
Sužiedėlis. . .'4^

žiu studijų reikalais. Jis rąšo?^ 
dizertaciją apie Lietuvos 1d- 
čiulį Jean Mauclėre- į-|||

• Dail. Vytautas Kasiulis g 
rugsėjo 4 su šeima išvyko išįĮ 
Paryžiaus į Švediją, kur pra- 
leis apie porą mėnesių, išpildy- 
damas vieną užsakymą. Kartu 
Švedijoje ir atostogaus. Jis'..,-? 
ruošiasi piešti Šiluvos Marijos ; 
paveikslą, kurį užsakė Chįca- ;

parko bažny- ,^

yra pcriauštA dovana visoktomia 
proęomis. Albumo vaizdai kalba apie . 
Lietuva visiems suprantama kalb^ 
toddl jis tinka vu-tema, kas koki* 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aj sraJh) leidinį

Ciain įsigyti ir kitam dovanoti. § 
lAleido ATEITIS. 91« WHlou<ąąy 1 

Avė., Brooklyn 21, N. Y.
galima cauti:

ATEITIES administracijoj 
ir pa<- plattntojna.

Kaina S dol.

paveikslą, kurį 
gos Marųuette 
čia.

• Laisvosios
gija šiemet paskyrė dešimt sti- 
pendijų lietuviams, studijuo- 
jantiems įvairiuose Europos 
universitetuose.

• Motery rekolekcijos (vy-
resnio amžiaus) įvyksta Putna- 7^ 
me Nek. Prasidėjimo ’ Seserų 
vienuolyne nuo spalio 5 iki 7. 
Rekolekcijas ves kun. V. Pau- 
lauskas. -

• Sesuo Antanina Preibytė fjgąg 
Venecueloje padarė amžinus 
įžadus. Ji yra gimusi Chicago-
je baigus šv. Kazimiero aka- 
demiją, studijavusi Lojolos 
universitete, Pennsylvanijos 
universitete baigusi terapijos 
kursą. . \

• Bronei Jameikienei Da- 
niel D. Van Degrift fondas pa
skyrė stipendiją tęsti meno 
studijoms magistro laipsniui. .i

tėvai pranciškonai, kunigai ir 
relebraataš monsinjoras V. 
Leonard, asistuojamas dijako- 
no T. Petro Baniūno, subdija- 
kono T Barnabo Mikalausko 

. ir ceremonijų Vedėjo T. Stepo
no Rapolą Procesijai pasibai
gus, South Faytte gimnazijos 
72 vyrų orkestras groja tautos 
himną. Tada Msgr- V. Leonard 
atlieka šventinimo apeigas, po

remontai klebonijoj, bažnyčioj 
ir salėje, nupirkti vargonai ir 
baldai. Šiais metais ir vėl virš 
septynių tūkstančių dolerių iš
leista Pūtimos šventovei.

Iš kur tiek lėšų ir energijos? 
Iš parapiečių vieningumo, su- 
tartinumo ir klebono veiklu
mo bei sumanumą Bridgevil- 
lės lietuviai teisingai didžiuo
jasi ir džiaugiasi savo nenuils
tančiu klebonu, tėvu Aleksan
dru Žiubriu, O- F. M., kuris

įdėjęs visą Sr<H, mintį ir Didžiai < Jurįis
Gailiusis, OFM, pasakė labai 
gražų, įspūdingą ir patriotinį 
pamokslą apie Dievo Motinos 
Marijos reikšmę žmonijai, bet 
ypač lietuvių tautai- Pamokslą 
angliškai pasakė kun. O. Kee- 
fer. Padėkos žodį tarė T- A. 
žiubrys, OFM. Pabaigoje visi 
iškilmių dalyviai, kurių buvo 
arti dviejų tūkstančių, sugie
dojo Liurdo giesmę: Avė,-Avė 
Maria (Sveika, Sveika Marija).

Grįžtama į bažnyčią ir ten 
suteikiamas palaiminimas su 
švenčiausiu Sakramentu-

Visos iškilmės buvo televi- 
zuojąmos. Orkestras, besiskirs- 
tant žmonių miniai, grojo mar
šus.

Vakare, 6 vai., visa dvasišką
ja buvo pakviesta vakarienės, 
kuri buvo labai turtingai ir 
skoningai gabių šeimnnkių pa
ruošta- Dalyvavo apie 30 kuni
gų. Iš lietuvių buvo kun. J.

sielą parapijos vedime. Užtat 
parapiečiai visokeriopai jį 
mia, nesigailėdami jokios 
kos.

Nauja šventovė
Tarp bažnyčios ir kleboni

jos sumanyta pastatyti Dievo 
Motinos Marijos garbei Fati- 
mos šventovę. Klebonui davus 
žodį, visa parapija stojo į dar
bą- T. Aleksandras pirmasis 
duoda pavyzdį, paskui jį šim
tas vyrų atliekamu laiku tei
kia pagelbą, ir per tris mėne
sius šventovė buvo baigta.

Šventovė pastatyta labai 
gražiai. Centre stovi baltojo 
mannoro švč. Marijos statula- 
Iš ąpnų budi angelai, nuaša- 
liaii — avis ir prieš Dievo Mo
tiną klūpoja trys Fatimos pie
menėliai: Liucija, Jacinta ir 
Pranciškus. Visos astuonios 
statulos atvežtos iš Italijos.

Aplink tašytų akmenų mū
relis, kylantis, tinkąs maldinin
kams atsisėsti Apsodinta eg
lutėmis ir gėlėmis. Ties Mari
jos statula trykšta vandens 
šaltinis iki 15 pėdų aukštumo. 
Šimtai žvakių prie dangaus 
Karalienės kojų. Pagaliau spal
votos šviesos nušviečia visą 
šventovę, nuostabiu gražumu 
nakties metu-

Nepaprastai iškilmingos 
apeigos

Auštantis sekmadienio ry
tas, rugsėjo 16, po šilto lietaus 
pasiliko tamsus, lynojantis. 
Gal kam ir nebuvo svarbu, ar 
saulėta ar lietinga bus ši die
na, bet ^fidgevillės lietuviams 
ji buvo be galo reikšminga, 
nes šv. Antano parapijos gyva
vime turėjo įvykti istorinė 
šventė. Pasitikėdami Dievo 
Motinos Marijos gerumu, nei 
vienas nesuabejojo pasisekimu 
iškilmių, įvykstančių tą sek
madienį.

Šventė pradedama 10 vai 
30 min. iškilminga suma, ku
rią gieda pranciškonų provin- 
ciolas T. Jurgis Gailiušis, OFM, 
asistuojamas T. Jono Dyburio, 
T Barnabo Mikalausko ir T. 
Stepono Rapolo. Pamokslą pa
sakė kleb. T. Aleksandras žiub
rys, OFM- Parapijos choras, 
vadovaujamas R. Pogorzelskio, 
gražiai išpildė gregorines mi
šias.

Nors toli keliavo, bet Vytautas nepriėmė
Iki šiol lengvai atsekėm vi

sas vietas, kur lankėsi Giliber
tas. Dabar, vos iškeliavę iš 

< Trakų, įstringame. Niekas rie- 
žino, kur buvo toji žiemos būs
tinė. Pats burgundas mini, 
kad Vytautas žiemos metu iš
vykdavo praleisti atostogų į 
žiemos rezidenciją Ir tą vietą 
jis vadina Posur, Poseru ir 
Pousseur.

KUR TOJI BŪSTINĖ?
Keisti tai vardai, ir veltui 

jų ieškosi žemėlapyje. Klaidi
na ir tai, kad visur keliautojas 
mini atstumus myliomis. Jis 
sako, kad nuo Trakų iki to 
Posuro esama tik penkios my
lios. Gi toliau priduria, kad ta 
pilis ir to paties vardo kaimas 
esąs ant Memelės (Nemuno) 
upės kranto.

Daugelis istorikų, pasiėmę 
žemėlapius, senus vardynus, 
ieškojo ką nors panašaus prie

V’KTCPKEZ. NIKON AS savo rinkiminėje keBonėje pas Oregono 
indėnas Giminės vadas pakėlė Nivona j indėną Barbės narius.

Šimtas brazilų grojo “lenciūgėlį 
IŠ BRAZILIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO

Brazilijos nepriklausomybės 
šventės išvakarėse (rugsėjo 6) 
Sao Paulo miesto teatre įvyko 
folklorinių melodijų vakaras- 
Koncerte dalyvavo 38 tautos. 
Lietuvius atstovavo jaunesnieji 
ateitininkai ir K. Bendruome
nės choristai. Pirmieji pašoko 
“lenciūgėlį”, antrieji — “kal
velį” Tautiniams šokiams gro
jo šimto akordijonų konserva
torijos orkestras. Lietuviai tiek

tautinių drabužių spalvingu
mu, tiek šokių vikrumu laimė
jo publikos simpatijas ir susi
laukė gausių katučių.

Kan. Zenoną Ignatavičių Šv. 
Sostas paskyrė lietuvių misijo- 
nierių direktoriumi. Iki šiol to
kį tautinį direktorių Brazilijo
je teturėjo italai.

Kun. J- Kardauskas, šiemet 
atsikėlęs iš Čilės į Sao Paulo. 
S. Andre vyskupijoje gavo pa
rapiją. Klebono pareigas per
ėmė rugsėjo 1.

Kun. Kazimieras Miliauskas 
toje pačioje vyskupijoje eina 
kanclerio pareigas.

Jaunimo šventės proga Soa 
Paulo moks’eiviai ateitininkai 
pastatė K. Binkio penkių veik
smų pjesę “Atžalyną".

Bendra Sao Paulo lietuvių 
išvyka suorganizuota rugsėjo 
7. Suvažiavo gražus būrys lie
tuvių iš visų S. Paulo kolonijų, 
pasitaikė net tokių, kurie gy
vendami tame pačiame mieste, 
per 20 metų buvo nesimatę ir

Neries krantų. Gal ten Vytautas 
turėjo didelę pilį, kur pasi
slėpdavo žiemą poilsiui ir me
džioklei. Tačiau iš tolimesniųjų 
Giliberto aprašymų matyti, 
kad toji upė labai didelė, kad 
jos krantai aukšti. Tai negalė
jo būti Neris, pagaliau, ir jis 
negalėjo sumaišyti upės vardo, 
nes Nemuną jau pažino, —per 
jį buvo persikėlęs Klaipėdoje. 
Greičiausiai jis bus suklydęs 
skaičiuodamas mylias arab jo 
perrašytojai susimaišė, įvelda
mi klaidą.

GĄL PŪNIA?
Dėl šito vardo daug ginčijo- ' . 

si, bet niekas dar nėra tikras, 
ką vadino Gilibertas Posuro 
pilimi. Paskutiniu laiku susto
jama ties Punia, kuri yra Ne
muno krante-

Pūnia buvo garsi pilies vie
ta. čia Nemuno vingis, dideli 
aukšti krantai, platūs miškai 
išliko iki mūsų dienų. Čia pa
čios gamtos nuskirta vieta ka
rališkai būstinei, čia juk Mar- 
gerio pilis, kurią kryžiuočiai 
1336 metais taip žiauriai iš
griovė.

Iš čia kilo legenda apie Pilė
nų didvyrius. Anoji karžygių 
dvasia galėjo traukti ir Vytau
tą girių vienumoje, šaltyje ir 
pūgose grūdintis -ateities žy
giams-

Ant Nemuno tuo metu buvo 
ir daugiau pilių, minimi Bir
štonas, Darsūniškis, Alytus 
bet jie nei savo padėtimi nei 
savo vardu perdaug nesigimi- 
niuoja su aprašytu Posur

Gi Punia XV a. pabaigoje 
vokiečių minima kaip karališ
kas dvaras ir vadinama Ponne, 
Ponnaev, Ponuevve, Ponow. 
Gal ir pats Gilibertas bus taip 
parašęs žodį, bet jo perrašy
tojai bus iškraipę. Pagaliau, 
gal truputį kitaip anuo metu

dabar susitiko bendroje išvy
koje.' Išvykai buvo parinkta 
labai graži vieta- oras pasitai
kė puikus, visi grįžo patenkin
ti.

Lietuvių kalbos pamokos 
Paraųue das Nacois kolonijoje 
pradėtos iškilmingu aktu rug
sėjo 9. Tai bus ketvirtoji lie
tuviška mokykla S. Paulyje. 
Mokinių užsirašė per 30. Vy
resniesiems pamokos bus tre
čiadieniais, jaunesniesiem — 
šeštadieniais- Mokyklas suor
ganizavimu rūpinosi mokyto
jai -’urevičius ir Bortkevičius.

Linksmą vakarą Bom Retiro 
apylinkės lietuviai rengia spa
lio 14. Tikimasi, kad vakaras 
sutrauks daug žmonių, nes 
jau daug metų šios apylinkės 
lietuviai neturėjo jokių paren
gimų. Programą paruošti tal
kininkaus moksleiviai ateiti
ninkai. D.J-

ji tarėsi.
Toji pilis štai iškyla prieš 

keliautoją, ir jis ją taip ap
rašo:

"Toji pilis yra labai didelė, 
visa iš medžio ir žemių ir la
bai stipriai atsisėdusi iš vienos 
pusės ant didžiai stataus kalno 
minėtos upės (Nemuno) kran
te, o 4š antros pusės ant tvir
tos žemės."

Ar šis aprašymas neprimena 
Nemuno kranto ties dabartine 
Punia?

KĄ RADO PILYJE?
Į šią pilį, atkeliavęs giriom, 

žiemos metu ir pasibeldė rite
ris, ieškodamas šilumos ir 
prieglobsčio, norėdamas maty
ti tą vyrą, kurio jis ieškojo vi
suose miestuose ir visose pily
se.

Pilyje rado Vytauto šeimą.
Gilibertas mini, kad buvo 

Vytauto žmona Ona su savo 
dukterim Sofija, kuri buvo iš
tekėjusi už Maskvos didžiojo 
kunigaikščio Vasiliaus 
buvo atsivežusi ir savo 
lę Oną.

Šioms garbingoms ir 
goms damoms ir nusilenkė ke
liautojas, pareikšdamas gilius 
riterio jausmus. Gal būtų dar 
labiau nusilenkęs, jei būtų ži
nojęs, kad štai toji didžiojo 
Vytauto anūkėlė toli toli nu
keliaus, ji ištekės į Konstanti
nopoli; ne už pirklio, ne už 
kunigaikščio, bet už graikų 
karaliaus Jono Paleologo.

Ten, j Turkiją, į tą gražų 
orientališką miestą, ji nuneš 
Nemuno šalies pasaką, tuos di
džiuosius miškus ir savo sene
lio Vytauto prisiminimus.

Į tą Konstantinopolį juk 
greit nuvyks ir pats Giliber
tas, vedamas savo nerimo, už
sidegęs išvaduoti šventąją Že
mę. organizuodamas karalius, 
pats būdamas diplomatu ir ge
riausiu ano meto karišku šni
pu. Viso to jis negalėjo žinoti.

KUR VYTAUTAS?
Jis džiaugiasi šilta pilimi, 

kilnių moterų globa Bet kas 
su Vytautu? Tiek ieškojęs, jis 
dabar nė pusės žodžio neprisi
mena. Toks ambicingas, gar
bės ištroškęs, juk būtų prisi
minęs, aprašęs, ką valgė ir gė
rė prie jo stalo. (Tokiems da
lykams jis buvo pastabus). 
Dabar jis tyli. Vadinas, Vy
tauto jis nematė. Gal Vytautui 
šis riteris padauža atrodė per 
daug įtartinas, — juk jis lan
džiojo vokiečių pilyse, gal 
per menka figūra, kuriai ne
verta gaišinti taiko Gal kuni
gaikštis medžiojo. Tačiau 
kartu neramiajam 
nepasisekė pamatyti Vytauto. 

VĖL | PROSUS

žiavo Nemuno slėniu ir pasie
kė Kauną, kur matė didelę ir 
stiprią pilį. Dar pravažiavęs 
dvi lietuvių pilis, persikėlęs 
per Nemuną, nušvilpė miškais 
ir tyrumom, išvažiavo iš Lietu
vos valstybės. Atvykęs į Ragai
nę, vokiečių valdomą, išdūmė 
į Karaliaučių, Dancigą-

Visur jis mini, kad buvus di
džiai šalta šiema,

kad jo prakeliautuose kraš
tuose daug mirę nuo šalčio. Ir 
jis pats tik kovo mėn. galėjęs 
numesti roges, čia pravartu 
pastebėti, kad lenkų istorikas 
Dlugošas mini, jog 1412— 
14,13 metais buvo nepaprastai 
šilti. Per Grabnyčias, vasario 
2, Vilniuje buvo pilna daržo
vių ir gėlių. Gal po tokios šil
tos žiemos, prisnūdusi žiema' 
susigriebė ir spūstelėjo stip
riau, išgąsdindama burgundą

PAS JOGAILĄ
Pasiekęs Marienburgą, jis 

užsimanė aplankyti Jogailą, 
Lenkijos karalių. Dabar bijojo 
taip laisvai keliauti, juk jis bu
vo kariavęs prieš Lenkijos są
jungininkus — Pomeranijos 
kunigaikštį. Per pasiuntinį pa
siuntė karaliui laišką, prašyda
mas saugumo rašto. Kol tas 
raštas atėjo, jis pats trankėsi 
po ordino pilis ir tik 1414 m. 
per Velykas balandžio 7, nu
vyko į Kališą. kur buvo atke
liavęs Jogaila medžioti, čia 
aštuonias dienas riteris viešė
jo Vieną kartą puotavo ir pas 
karalių, ir tai su dideliu malo
numu aprašo. Tas irgi rodo, 
kad jo nepriėmė Vytautas, nes 
būtų šis garbėtroška neužmir
šęs. (Bus daugiau).



WHITE STALLION RANCH
Haven for ranchers, huntcrs, 
skiers. opcn the year round.
5 milles to cathollc church. 

Write for booklct.
Hillsdale 2, N. Y.

duktė ■

sūnus

sūnus

RESORTS

REAL ESTATE

Dr.

Jis kovoja su mirtimi ligoninėje. Apačioje saugumo pareigūnas ro
do ginklą, kuris buvo rastas šalia pamestas.

jų k., Vilkaviškio ap- 
Kapačinskas, Alfonsas ir Juo-

CALL LO 3-7291

DISPLAY
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Vitkus, Bronius,iš Plungės. 
Žiugžda, Albinas, sūnus-An

tano.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi at
siliepti j:

CONSULATE GENERAL 
OF LITRU ANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y-

TO PLACE, 

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE

OPENALLYEAR
M. * MAR Y*S MOTEI.

Facipg ocean also rooms in main 
house, all heated, TV, low off seas. 
on rates, convenient location. Blue 
fish and striper fish at its best 

M. & MARY URBAN
Box 675

Montauk L. I. phone
Montauk 8—2896

Devenienė, Krivic- 
Pransketienė, iš Ra- 
į Šeduvos vaL 
,. Augustinas ir Justi-

nan 3:3; rezervinė — N. Y- 
CTiHigareni 0:1; jaunukai— 
S. C. Minerva — 0:2-

Kitame numeryje bus pla
tesnis rungtynių aprašymas.

ta 1 akis autoriaus rašymo metatrtUcumas bei ktaybinte irintetttta»- 
maas dainiaus, išminčiaus Ir kariįrgto" (Prof. Br. A. Ramta^ , 

“Autorius prasikasą jgo šimtmečių dulkes ir aenąMas taM 
sugyvenimina” (Sal Narkeliūnaitč) ?

?%. žiūraičio knyga yra nauja teologija, naujas žodis moder.
niam žmogui" (Kurk.: Į>r, Ą. Baltinis). -

The (3) greatest prayers by St 
Thomas innjn»A *nw> natine and 
profound reflection of one of the 
greatestmtnds in tse history duris, 
tianity, $2,00 — Religious
articles, cards, gilt wrapping 
convert aids. mali orders promptly 
fiBed. Write to 159 Broad St. Dept 
‘‘L” Middletown, Conn ‘

[2] 
DINING ROOM 
ATTENDENTS

Mušt Live in — $120 Mont 
Rent Board

Mt. Loretto. Staten Island 
Mrs. Pakers Office TO 8.1500

Paulius Gaubys

HELP VVANTED FEMALE

BCA lastitato, New Yori».

W1NTER GARDEN TAVĖRN Ine.

Baras. Sale vestuvėms,

mams, eta

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

BONNIE VIE W
BOLTON LAND1NG, N. Y. 

FINEST IN NORTH
Honeymoon on family vacations 

41 deluxe Lakeshore. Heated motei 
and housekeeping units Recreat- 
ion bldg., coffe shop, TV., boats, 
all sports. Reduced rates Sept.—

Oct. Church nearby
Mass facilities available.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

PORTERS
Full Time—6 AM 2:30 PM 
Parį Time—6 AM 10 PM 

Apply 4th floor. Personnel Office 
ARNOLD CONSTABLE 

9 East 39th Street

ALBERT MA! E R, tKC.
PORK STORE

Feinstes Sctivveinefleisch und 
Wurstwaren 

En gros und Detail 
1927 Washington Avenue

TRemont 8-8193 
Bronx 57, N. Y.

GIRLS
Conveyer line packageing au- 
tomatic the leases to $47 plen. 
ty overtime, good housekeep
ing Cafeteria on premises. 
Apply 9—11 A, M.

COTY'S
423 W. 55 N.Y.C.

M Mayia Averae, Hartford, Cm.
Maloniai patarnauja lietuviam* naujai jruoMose patalpoje,

TALARSKI
FUNEBAL SOME

Sulaakstytų automobilių dalių istiesinimas, pakeitimai 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

GERA PROGA ĮSIGYTI LINKSMUS 
DON KAMILIAUS IR PEPONES NUOTYKIUS

Jau išėjo ir “Don Kamiliaus mažasis pasaulis” H dalis,
kaina $3.00

Didelis palengvinimas įsigyti abi šios knygos dalis:
dabar užsisakydami abi dalis gaunate už $5.00

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

^'TUTORŠ
Experienced Coaching in 
Elementary arithmetic & 

Reading. Also Night School 
Algebra & English. 

$2.00 per hour.
Agnės Gregory 

1560 Brooklyn Avė. 
Brooklyn 10, N- Y.

REIKALINGOS VALYTOJOS 

valyti raštines didžiuliam pa
state. Turi kalbėt1 angliškai. 
Amžius iki 45 metų. Darbas 
nuo 6 vai. vakare iki 12 vai 
nakties. Kreiptis 9 vai. ryto 
visoms savaitės dienoms. Ne- 
telefonuoti-
Natkmal Cleaning Contractors 

9 West 29th St. N. Y. C.

LADY OF PERPETUAL 
HELP PARISH

Possesion of Top Floor. 5 rms. 
gns heal. 2 family brtek, parlor 

floor and boNcmcnt type 
attached. $18,000. 540-60 St.
Bn»okh-n 20. N. Y. GE 9.6914

BALFAS PAIEŠKO
Balfo centras yra prašomas 

paieškoti Amerikoje šių asme
nų:

Jonas Žutautas ir Petronėlė 
Žutautienė, kilusi iš Beinoriš- 
kių km., Švėkšnos valsč., Tau
ragės apskr- (Atvykusi į Ame
riką prieš Didįjį Karą).

Vincas Zokas, sūnus Antano.
Jonas Klivečka, sūnus Jono, 

gim. 1914 m-, Bliūdžiu km.„ 
Panevėžio apskr

Elzbieta Rutkauskienė, ki
lusi iš Balbieriškiu, Marijam
polės apsto*.

Gediminas ir Kęstutis , Rut
kauskai, kilę iš Balbieriškiu, 
Marijampolės apskr-

Birutė, Aldona ir Julė Rut
kauskaitės, kilusios iš Balbie
riškiu, Marijampolės apskr.

Povilas Vaitkūs, sūnus Vin
co/ gim. 1900 m-„ Veviržėnų 
valsč., Kretingas apskr-

Yra žinių iš Lietuvos.
Patys ieškomieji arba kiti 

ką nors žinantieji apie ieško
muosius, prašome atsiliepti 
šiuo adresu:

BALFas, 105 Grand Street,
Brooklyn 11, New York-

RIVERHEAD MOTEL
Riverhead, L. I.

“Modemas To-morrow” 
Restaurant, Shack bar Fishing 

Boating, Golf, Tennis 
facilities nearby. Send for 

photo or Brochure.
P Ark 7-2704

Al Magee (owner) 2704

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Siunčiu $3.00, prašau prisiųsU “Don KamUiaus n <faU
Siunčiu $5.00, praiau prisiųsti “Don Kamiliaus" abi dali

Mano adresas: ----------------------------------------- ------—

THE ALEXIAN BROTHERS
who eonduet the hospital at 655 East Jersey St.. ElizabeUi, N. J., 
have the Signal Mt. Hotel for a permanent homeJformtn. Nine 
miles from Chattanooga. Ali rooms large with baths. Mild elima. 
te. elevation 2300 feet. Bus to Chattanooga at front door. Mass 
and rosary if desired daily. Nursing care by theBrothe rs, medical 
and physiotherapy if needed now or in later years, \vhen infirmL 
ties come on, Mcals—cafeteria styie. For Information and rates 
write to

ALENIAN BROTHERS RE»T HOME
1*0 James Boulevard Signal Mh, Tenn.

Gripsholm 
Restaurant

INC.
324 East 57th Street 
NEWYORK 22, N. Y.

Finest Swedish Smorgasbord 
Luncheon - Cocktails - Dinner

. Air Cooled PL 9-6260

“Vikriai paradyta kagga (A. Rimydis). / .
“Naudinga knyga!" (KĮn- M. Vaitkus).
"Daugiau panaStos vertčs knygų" (D. Penilęa*).

Knygai ivadų paradč Prof. Dr. A. Maceina T.’-į--
/ VirSelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "Darbininke" ir pas platintojus. Kaina $2^
...... .

i—tini ■ i > i . —m.. .įi i—
‘ ■ • ■ • - i v.;

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniu doku* 
menty tvirtinimui 5

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

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

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

dieniais 9 vaL ryto iki 6 vaL vak.

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.

EVergreen 7-8247.

TeL APplegate 7-0349 f

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

MO BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto ra<9o. f 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(recOTd changers). •
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven * 
Richmond ffiD, Ozone Park, Forest E011, Jamaica.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir |
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- | 

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

ir pigiau nei kas kitas. |
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y- | 7

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Teb VI 6-2164

po 6 vaL vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

zas, iš Mažučių.
Kezlaitis, Vincas, iš Keturva

lakių k., Vilkaviškio vai.
Klivečka, Jonas, sūn. Jono-

Krikščiūnienė - Urbaitytė, 
Agota, iš Raginėnų k, Šeduvos 
vai., ir jos seserys Ona Samaš- 
kienė, Devenienė, Krivickienė 
ir Pransketienė.

Krivickienė - Urbaitytė, iš 
Raginėnų k., Šeduvos vai ir 
jos seserys Agota Krikščiūnie
nė, Ona Samaškienė, Devenie
nė ir Pransketienė.

Kručas, Jonas, sūnus Justi
no, iš Rokiškio apskr.

Kuprevičius, Valerijus, _ sū
nus Vlado.

Lenktys, Justinas.
Liaudinskaitė - Lukšienė, 

Stasė-
Lukoševičius, Antanas ir 

Feliksas, sūnūs Prano ir Kazės.
Lukšienė - Liaudinskaitė, 

Stasė.
Martišius, Pranas.
Matukaitienė, Zosė.
Matulis, Jonas (buv. Matu

laitis), iš Vilkaviškio ap-, išvy
ko Amerikon iš Anglijos 1917 
metais.

, Mikalauskas, Simonas, gyve-

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė tur^ 
288 puslapius, bet yra at
spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė
je.

Liet gen. konsulo paieškomi asmenys
Aleksandravičius, Liudvikas 

ir Stanislovas, iš Šaukėnų m., 
Šiaulių ap.

Amolevičius, Cesius.
Blauzdžiūnas, Kazys, sūnus

Jono, iš Pajevonio, Vilkaviškio 
apskrities.

Budrevičienė, Zosė,
Vinco-

Bušma, Antanas.
Čerkauskas, Pranas, 

Jono, iš Batakių vai.
Chomskis, Juozas,

Aleksandro, iš Tytuvėnų. ‘
Danilevičius, Jonas, žmona 

•'< Salomėja, ir vaikai Danutė ir 
Kęstutis. - _ ...

Dargužis, Algirdas.
Deringas, Jonas ir Vilius, 

sūnūs Liudviko-
Devenienė - Urbaitytė, iš 

Raginėnų k., Šeduvos vai., ir 
jos seserys Agota Krikščiūnie
nė, Ona Samaškienė, Krivic
kienė, ir Pransketienė.

Ditkus, Alfonsas.
Ditkus, Juozas ir šeima.
Dzikas, Albinas, Jurgis ir 

Viktoras-
Klinskas, Rokas, iš Dimšių 

k., Gruzdžių v., Šiaulių ap.
Griška, Jurgis.
Jankeliūnas, Pijus, iš Korpie- nęg pįttston, Pa., sūnus Lau

ryno.
Muliauskas, Mataušas, ir 

žmona Liucija, gyvenę New 
Washingtone (bene Indianoje) 
Naiduškevičius, Pranas, žmo

na Natalija Pranaitytė, ir sū
nus Algirdas.

Palietis, Antanas, sūnus Mo
tiejaus-

Palietis, Jonas, sūn. Simono, 
gydytojas.

Pranaitis, Aleksas.
Pransketienė - Urbaitytė, iš 

Raginėnų k„ Šeduvos vai. 
ir jos seserys Agota Krikščiū
nienė, Ona Samaškienė, Kri
vickienė ir Devenienė-

Pyragius, Vladas, gyvenęs 
Siaubuose.

Radžiukynas, Jonas ir Juo
zas.

Rakickas, Vincas, iš Jukonių 
k., Pušaloto par.

Ribikauskas, Ričardas
Sabuticnė - Chomskaitč, Ona, 

d. Aleksandro, iš Tytuvėnų.
- Samaškienė - Urbaitytė, Ona, 
iš Raginėnų k., Šeduvos vai., 
ir jos seserys Agota Krikščiū
nienė, Devenienė ir Pranske
tienė

Stankevičienė - Vilčinskaitė. 
Morta, iš Tytuvėnų.

Staponkus, Juozas, sūn. Ado
mo, iš Plungės vai.

Maldaknygė mūsų poe
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausį liturgini 
sąjūdį ir mišių giedomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50
(Mos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

— $2.00

Gaunama “Darbininke .

..BRIDGEPORT, CONN.
• Parapijos bažnyčioje gra

žiai praėjo 40 valandų atlaidai- 
Pamokslus sakė T. Juozas Ma- 
čiulionis, MIC, procesijai va
dovavo kun- P. Pranokus. Pa
maldų metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo- 
ninko A. Stanišausko-
• Kun. P. Pranokus šią va

sarą atostogavo Europoje- Bu
vo Italijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Anglijoje ir k. Euro
pon taip pat važinėjo mokyto
ja Grigaliūnaitė.

Mirė Ona Venckienė, Emili
ja Višniauskienė, Kotrina An- 
druškeviČienė, Jonas Romas, 
V. Skirka, Jonas Minalga, Leo
nas Radvilas- Pastarasis buvo 
ilgametis Darbininko skaityto
jas. O.

BAYSIDE, L. I. Tncomc Prodūcing 
2 family comcr 60x100 detachcd, 
modern. fh-e rooms cach apt. Both 

available. G. E. oi! hcat, play room in 
basement. 2 refrigeratora, alumln 
storms and screans, venetian blinds 
patio. 2 car garage. private ent- 
rance cach apt. Ncar catholic 
schools and churchcs. Convlcnt lo
cation. $29,500, terma. Baysldc 
9-2636.



BOSTON, M8SS.

ALEXANDER’S CO.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA NEW YORK
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Real Esrtate Specialistą

Who know Boston,

and Roxbury
ir lietuviu kalba. Jūs nieko nerizikuojate, kada jū:

LIETUVIS ADVOKATAS

Privatūs Progress. Anglų ko
medijos būna paprastai giles
nės ir įdomesnės negu ameri
kiečių- Šis filmas tačiau nėra iš 
geriausių anglų komedijų, nors

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

netvar- 
galvos 

ir skau-

Patrick J. (Sonny) MeDonough 
President

Angelų 
salėje, 

kalbės apie

nori įrodyti, kad laivai, kaip ir 
gyvos būtybės jaučia ir gyve
na. Jie turį savotišką sielą. Is
torija būtų gana įdomi, bet jos 
išvystymas nevisai pasisekęs- 
Keletas praėjusio karo vetera
nų sutaria mestis į kontraban
dos biznį. Tam reikalui jie nu
siperka buvusį pakrančių ap
saugos karą laivą, kuriame jie 
karo metu atliko tarnybą. Po 
keletos tokių nešvaraus biznio 
kelionių laivas ima streikuoti, 
pasipriešina blogiems sumany
mams. Kas galų gale atsitinka, 
pasako jau pats filmo pavadi
nimas- Silpna vaidyba dar la
biau sumažina šio filmo vertę. 
Tik fotografiniu atžvilgiu jame 
galima rasti gražių jūros vaiz
dų, nors filmas ir nespalvotas.

RESPUBLIKONU PIRMININKAS Leonard W. Hali paskelbė, kad 
reap. tautiniame komitete italam atstovauti paskirtas Connecti. 
cht kongresmanas Albert P. Morano...

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

WendeK Berman 
Chairman

išreikalauja ma- kundę suduoda 6,6 smūgius, 
mašininkė už- vadinas, per minutę išmušama 

400 raidžių . Su tokiu greičiu 
jau tinka stoti j tarptautines 
rungtynes.

Naujos reformos kaip tik ir 
siūlomos, kad maSiunkių dar
bas būtų labiau racionalizuo
tas. Tačiau su reformom nesi
skubina. Ne dėl fabrikantų 
kaltės- Jiem esą vistiek — da
ryti taip ar kitaip. Bet dėl var
totojų. Kurie jau mašinėlės 
vartoja,' yra pripratę prie da
bartinio raidyno. Mokytis nau
jo, nors ir praktiškesnio, būtų 
naujas klapatas. Geriau tada 
senas-

Kunigų Vienybės
Albany provincijos susirinki
mas įvyko Amsterdame, N.Y., 
lietuvių parapijos klebonijoje 
pas kleb- kun. .J. Raštuti ir 
kun. K. Balčį. Iš New Yorko 
buvo nuvykę keletas kunigų- 
Susirinkimas įvyko rug. 20 d.

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Be&ale šaukite: TeL TR 6-64S4

Lituanistikos studijomis
Fdrdhamo universitete studen
tų tarpe yra gyvas susidomėji
mas. Manoma, kad šiam ru
dens semestrui bus bent kelio
lika studentu.

VAITKUS 
F CNEBAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojaa 
NOTARY PUBLIC

Šokių varžybos, 
surengtose Daily News Madi- 
son Sųuare Garden, laimėjo 
pirmąją vietą Roma Vaitkutė 
ir Jonas Grincevičius- Gaila, 
kad J. Grincevičius jau su- 
amerikonino savo pavardę ir 
pasivadino Johny Gregory.

gembleriai negemblina 
ir nei jūs, kada ateinate j 

INSURANCE ir REAL ESTATE
Mes pranešame mūsų naują Real Estą te Division, 559 East 

Broachray, dabar Suffolk apskrities leistą po vienu stogu:

Reformos rašomoj mašinėlėj
(Atitoltas suduoti 60,000—70,000 sykių. 

(Stalino nebėr. m gal sovietai Yra tettl, kurtausuvaro ik

Joseph Garszv
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Steplien Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Batamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

| Tel. STagg 2-5043 g
i Mattbew P. Ballasf 

(BIELIAUSKAS) į
S FUNERALHONE S
S M. P. BALLAS—Direktorius 5 
3 ALB. BALTRŪNAS-BALTON S

Reikalu Vedėjas
660 Grand Street J

5 Brooklyn, N. T.
NOTARY PUBLIC į

Paskutinių laikų ekspedici
jos į pietų ašigalį turi labai 
daug reikšmės mokslo ir stra
tegijos atžvilgiu. Tose kelionė
se patraukė į save mokslinin
kų dėmesį tikrasis arktikos gy
ventojas — pingvinas. Jis tūk
stančius metų gyvendamas le
dinuotuose pakraščiuose su
augo su ledu ir puikiai prisi
taikė prie kietų gamtos sąly
gų- Nelinkęs padangėm skrai
dyti, todėl ir savo sparnus 
pakeitė praktiškesniam dar
bui — plaukymui. Jo sparnai 
daugiau panašūs į irklus ir 
vandenyje jais vikriai iriasi.

Patelė kiaušinį deda tiesiai 
ant ledo ir, lygiai kaip višta, 
linksmą naujieną paskelbia 
garsiu kudakčiojimu. Pingvinų 
pasauly perėti vaikus yra ne 
“moterų” darbas, o grynai 
“vyriškas”, šiam dėsniui klus
nus pingvinas kiaušinį paside
da ant savo letenos viršaus, 
susitūpia ir peri- Toje papilvės 
vietoje nėra plunksnų. Plikas 
kūnas kiaušinį ne tik apsaugo 
nuo šalčių, bet dargi išperina. 
Tėvas motinišką pareigą ima iš 
peties. Nepatogiai susitūpęs,

Dorchertcr
Lenkų 

pavedate VVendell Berman sėkmingą namų pardavimą 
brangia! apeidraudžiate.

neatsitraukdamas nė minutės, 
neimdamas jokio maisto išken
čia du mėnesius, kol išsirita 
pingviniukas.

Naujagimis greitai auga, o 
apetitas — pasakiškas- Abiem 
tėvam yra darbo jį išmaitinti. 
Po 15 dienų matytis yra jau 
gerokai paūgėjęs ir pasidaręs 
tikras rubuilis. Dabar tėvams 
pasidaro dar daugiau vargo ir 
rūpesčio. Kad ir iš plunksnų 
neriasi, bet neįstengia jo nei 
išmaitinti nei saugoti nuo gali
mų pavojų.

Ir šiame reikale yra išeitis 
— tai pingvinų “socialinis” su
sitvarkymas- Tėvai matyčius 
veda į “vaikų darželi”, kur jie 
paliekami dviem ar trims su
augusiems saugoti. Saugotojai 
iš eilės keičiasi. Tokiu būdu 
visi apylinkės tėvai ir motinos 
yra laisvi ir gali žuvauti. Pasi
stiprinę patys, būriu žygiuoja 
maitinti vaikų. Niekas neieško 
saviškių, maitina iš eilės kas 
kam pakliuvo-

Nuo tos dienos, kai vaiką 
nuvedė į “darželį”, praktiškai 
pingvinai nustoja turėję savo 
vaikų, jie tampa vienas bend
ras visų kolektyvinis jaunimas, 
kuriuo suaugusieji lygiai rūpi
nasi. Tai įmanoma pingvinų 
pasauly, nes jų prigimtis, pati
nų ir patelių lygiai, pasižymi 
bemaž liguista mažyčių meile. 
Kiekvienas suaugęs varžyte 
varžosi mažyčiui padaryti kokį 
malonumą: papenėti, paglamo
nėti, pašildyti pasidėjus ant 
savo apyšiltės letenos.

šiaip sau pingvinai sugyve
na gražiai ir vieningai. Tik 
kartais apsisnapuoja dėl to ne
lemto vaikų šildymo- Kiekvie
nas norėtų šildyti vaiką, bet 
kur tiek jų gausi? Dėl tos vai
kučių meilės ir priseina savo 
artimui snapu per šonkaulius 
pabraukti.

Vieningai gyvendami ir susi
klausydami nelengvai kovoja 
už būtį ir už savo giminės iš
laikymą. T-o

Wi Hiatu J. Drake 
Dragūnas .

• Patarnavimas automobilių 
savininkams

• Ugnies ir Vagystės ap
draudimas

• mažesnių paskolų globoji
mas.

jame netrūksta ir tikrai gra
žių situacijų. Tai yra savotiška 
kariuomenės gyvenimo satyra. 
Atrodo, norėta pavaizduoti 
kažkokį tipą, panašų į “šaunų
jį kareivį Šveiką”, per apsiriki
mą pakliuvusį į kariuomenės 
eiles. Situacijos ne visada bū
na juokingos, bet šiaip jau be
veik linksmu veidu galima žiū
rėti į filmo herojaus nuotykius 
įvairiose karinėse bazėse ir ba
rakuose- Gal pati linksmiausia 
vieta yra tada, kai “linksma
sis” kareivis, — baigęs japonų 
kalbos kursus, su parašiutinin
kais išmetamas į Vokietiją. Ša
lia satyros ir humoro įpinta ir 
kriminalinio elemento. Artis
tai vaidina kukliai. Filmas ne
spalvotas, rodomas Guild teat
re, prie pat Radio City-

Oklahomal, puikus muzikinis 
filmas Todd-AO sistemoje, ro
domas Rivoli teatre, prie Times 
sq. už poros savaičių užsidaro. 
Ten pat bus rodomas Jule Ver
ne “Aplink pasaulį per 80 die
nu.” jb 414 Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvvay Station)

Steplien B rėdės J r. 
ADV OKA TA S 

37 Sherktaa Avė. 
Brooklyn 8, N. N. 

TH. APphfH 7-TO8

La Strada. Tai vienas iš fil
mų, kuriame meniškai apipa
vidalinta iškyla gilesnė mintis, 
tam tikros filosofinės užuomi
nos, ir žiūrovas yra verčiamas 
galvoti apie problemas, kan
kinančias filmo veikėjus- šis 
italų gamybos filmas, pagali jų 
neo-realizmo tradicijas, yra ga
na sunkus ir eiliniam žiūrovui 
nelabai suprantamas. Istorija 
sukasi apie tris žmones, besi
blaškančius po gyvenimą ir be
ieškančius laimės- Ten yra gy
vuliškai . atrodąs stipruolis, 
grandinių traukytojas (Antho- 
ny Quinnn), nejaučiąs savyje 
jokio dvasinio prado, šalia jo 
kartu keliauja silpna ir nepil
no proto mergaitė (Giulietta 
Masina), ieškanti atsakymo, į 
žmogaus reikalingumo žemėje 
klausimą- Trečiasis — klounas 
(Rirhard Basehart), gal rea
liausiai atvaizduotas, pilnas gy
venimiškos išminties, idealis
tas, tačiau į problemas žiūrįs 
lengvai ir su humoru. Anot jo, 
nei akmenėlis pakelėje negali 
be tikslo gulėti. ’ )

Visi tie charakteriai filmui, 
atrodo, sukurti specialiai. Juo
se trūksta gyvenimo realumo- 
Jie yra tik simboliai, nušviesti 
sutirštintomis spalvomis, ir 
žiūrovas jaučiasi prislėgtas 
kartu su tais besikankinančiais 
herojais. Tik pati filmo pabai
ga, pačios paskutinės minutės 
praskaidrina sunkią filmo nuo
taiką: gyvuliškasis pradas pra
laimi, grandinių traukytojas 
pravirksta ant jūros kranto, 
pajutęs savyje kažką žmogiško. 
Bet tam pajutimui buvo ilgų 
metų reikalinga ir dviejų žmo
nių gyvybių.

Anthony Quinn ir Richard 
Basehart vaidina puikiai, bet 
Giullettos Masina vaidyba bus 
skonio dalykas- Jos sukurtasis 
charakteris ne visuomet būna 
pilnai įtikimas. Filmas nespal
votas, bet fotografiniu atžvilgiu 
labai puikus. New Yorke jis 
šiuo metu rodomas Trans-Lux 
teatre, Lesington Avė., prie 52 
gatvės-

The Ship that Died of Sha- 
me. šis anglų gamybos filmas

baigė atostogas ir nuo rugsėjo 
* 19 eina savo pareigas. Atosto- 

; gas su ponia praleido New 
.Yorko valstybes šiaurės kal
nuose, per 30 mylių Amster
damo lietuvio vasarvietėje J. 

. Urbono, kuris Lietuvos nėra 
matęs, bet gražiai lietuviškai 
kalba- Atostogas konsulas pa
baigė Atlantic City, N. J.

New Yorko ateitininkų 
sendraugių

. sueiga bus rugsėjo 28, penkta
dienį, 7:35 vai. vak. 
Karalienės parapijos 
Dr- A. Trimakas 
pietų Ameriką.

DaiL Aleksandra Merker 
IT Vitkauskaitė,

išvykusi į Europą, dabar susto
jo Paryžiuje, kur išbus bent 
keletą mėnesių.

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

ir karščiavimų, žir-

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

gyvenęs 1280 
_ tKKiyne’ mirė 

rugsėjo 23 d. Pašarvotas šatin- 
sko laidojimo įstaigoje. Laido
tuvės įvyks trečiadienį 10 val- 
iš Angelų Karalienės par. baž
nyčios į Švč. Trejybės kapines. 
Paliko tris anūkus-

Paraikomas Juškevičius iš 
Palazdijų kaimo, Lazdijų para
pijos. Yra žinių apie seserį 
Oną- gyv. Lietuvoje. Jis pats 
arba žinantieji, prašau rašyti 
Šiuo adresu: Juozas Milius, 213 
So. 4th St., Brooklyn 11, N.Y-

IŠNUOMOJAMA 
idealioje vietoje patalpa (15x 
20) savarankiškam bizniui. 
Ypač paranki vieta kirpėjui 
Pajėgi Great Neck lietuvių 
bendruomenė paremtų kiek 
vieną pradedantį. Skambinti 
GReat Neck 2-2406.

BARASEVICIUS ir SCNUS 
FONEB A LB OM f 

251W. Broadway
. South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVICIUS 

Laidotuvių Direktmius 
ToL ANdrew 8-2590

Trans - Atlantic Trading Co.
EHis BuilcPng, Room 10 Tel- AN 8-8764

409 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Balfo vajus
šiemet pradedamas lapkričio 
mėn. Tuo reikalu jau tarėsi 
Balfo centrinėn įstaigon susi
rinkę labdaros darbuotojai- 
Šiemet pirmą kartą vajus pra
vedamas ne tik New Yorke, 
bet ir New Jersey tuo pačiu 
laiku. Sudarytas ir bendras 
vajaus komitetas, kuriam šie
met vadovaus kun. V. Piktur
na- Kiti komiteto nariai yra: 
vicepirm. Reventas ir J. Avi
žienis iš New Jersey, sekreto
rius V. Alksninis, iždininkas 
inž- P. Kunigėlis, propagandos 
reikalų vedėjas kun. J. Petrė- 
nas ir dr. A- Skėrys.

Koncertą šiemet surengs ne 
vajaus komitetas, bet New Yor
ko Balfo 100-sis skyrius, ku
riam vadovauja kun. dr. S- 
Valiušaitis, ir ta proga išleis 
specialų leidinį. Koncertas nu
matomas surengti lapkričio 11-

Miesto administracija įspėjo 
nedeginti lapų, nes tai teršia 
orą ir yra gašTO* pavojus. Nu
sikaltę būsią haudfiamL

Liet- Atsiminimo radijas, 
tariam vadovauja J. Stukas, 
savo - programa šeštadieniais 
duoda nauju laiku nuo 1 iki 2 
v. p- p. iš stoties WEVD 1330 
kiL ir 97,9 mg. (FM)- <;

Gyvulių “aerodromas“
E New Yorko Idlewild aero
dromo lėktuvais gabenami ir 
gyvuliai bei paukščiai Kad gy
vuliai turėtų kur palaukti, kol 
dar jų neveža, gyvuliam glo
boti draugija nupirko už 180,- 
000 doi žemės prie aerodro
mo. Ten įtaisys “palaukiamuo
sius” gyvuliam- Už kanarėlę 
per vieną dieną ims tik 5c, už 
tigro ar liūto globą po 4 dol.

IŠNUOMOJAMA
Woodhaven rajone 1 ar 2 nau
jai išdažyti kambariai privačia
me name, netoli susisiekimo 
linijų; gali naudotis virtuve; 
pageidaujama biznio žmogaus. 
Tel. VIrginia 7-7546.

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ 
ir visas kitas RUSUOS valdomas sritis

E naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, mais
to, vaistų ir 1.1. V>sas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka 
siuntėjas-

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siunt’nius mūsų adresu, nedaugiau 

21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo 
adresus. Mes, siuntinį perpakavę, praneš me Jums, kiek 
kainuos pers’untimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl infor
macijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausia 
patarnauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir 
Šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS

Apreiškimo parapijos 
koncertas ir šokiai bus lapkri- 
čiol8 Programą Epildys para
pijos choras.

Byla miesto mayorui
New Yorko mayorui Wagne- 
riui ir kitiem miesto pareigū
nam Ekėlė bylą ir pareikalavo 
250,000 dol. atlyginimo našlė 
Norma. Brill. Ji skundėsi teis
mui, kad Wagneris ir kiti ją 
kalbinę agituoti už juos per 
rinkimus ir pažadėję už tai 
“tarnybą su geru atlyginimu”, 
o dabar savo pažado neElaikę. 
Dabar ji reikalauja atlyginti 
nuostolius, nors sakėsi buvusi 
antroji moteris, kurią Wagne- 
ris po rinkimų pabučiavęs-
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