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Italijos vyrausybe pasitikėjimą gavo

iš Vokietijos reparacijų; 2. pa
leisti kai kuriuos karo belais
vius (o jų dar turi apie 300,- 
000); 3. pristatyti maisto pro
duktų, anglies ir kt. už 147 su 
puse mil. dolerių; okupacinei 
kariuomenei išlaikyti teimti tik 
5% rytų Vokietijos pajamų.
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Maknlovo ofenzyva prieš Menauerp Vakarai DePSkilO dČl IndįjOS 
pažadai grąžinti belaisvius ir kita™ T
Maskva. — Atvyko į Mask

vą rytų Vokietijos delegacija iš 
17 žmonių, Malenkovo pa- 

• kviesta. Delegacijos pirminin
kas O. Grotewohl pasmerkė 
Amerikos, Anglijos, Prancūzi
jos siūlymą sudaryti JT komi
siją, kuri prižiūrėtų Vokieti
jos laisvus rinkimus. Tai esą 
būtų kišimasis į vidaus reika
lus; pritarė Maskvos planui 
padaryti Vokietiją neutralią.

Maskva vokiečius priėmė su 
didžiausiom iškilmėm. Po dvie
jų dienų gėrimo ir posėdžiavi
mo pasirašyta sutartis. Joje So
vietai pasižada: 1. Nuo atei
nančių metų pradžios nebeimti

Lenkija visada buvo ganu savo moterim. Rusija savo vod- 
ka. Surusintos ir suboKevikintos Lenkijos ženklą turim 
prieš akis — tai lenkė su buteliu vodkos rankoje. Ji svei
kina Korėjoje neutraliosios komisijos narius švedus ir 
šveicarus.

LOZORAITI^ VLIKO BENDRADARBIAVIMO NENORI
Eltos Informacijose rugpjūčio 

20 d. paskelbtas Vliko pirmi
ninko p. Krupavičiaus pareiški
mas dėl pasitarimų su Lozorai
čiu atstovų skyrimo 
reikalais. Krupavičius ten kal
ba, kad ankstesnius susitarimus 
Berne 1946 ir Paryžiuje 1947 
Lozoraitis paVadino '.‘atgyve
nusia filosofija” ir jų nesilai
kė. Nesilaiko ir dabar, skirda
mas be Vliko žinios atstovus—

Streikas Prancūzijoje nuslūgsta
Paryžius. Pagaliau streikas 

visiem nusibodo, ir rugpjūčio 21 
vyriausybė susitiko tartis su 
dviem darbininkų sąjungom— 
katalikų ir socialistų — baigti 
streiką.

Vyriausybė pasižadėjo: 1. 
skirti komisiją, kuri prieš rug-

Amerika negalės 
apsiginti

Washingtonas. — Ryšium su 
Sovietų vandenilio atominės 
bombos rugp. 12 susprogdini
mu Amerikoje vėl gausiai svar
stoma, ar Amerika yra pakan
kamai apsaugota nuo Sovietų 
atakos atominėm bombom. Oro 
pajėgų sekretorius H. E. Tal- 
bott pareiškė, kad jis aplankęs 
visą Vakarų apsaugos . jupstą, 
pradedant nuo Afrikos ir bai
giant Islandija. Ji? priėjęs išva
dą, kad Sovietai su savo 20,- 
000 lėktuvų ir atominėm bom
bom gali pasiekti bet kurį Eu
ropos »ir Amerikos punktą.

• Raud. Kinijoje, kaip pra; 
neša iš ten išvyti misionieriai, 
plinta miego liga. Vienoj pro
vincijoj per porą mėnesių mi
rė nuo jos 250 vaikų.

Manoma, Malenkovas pakvie
tė delegaciją tam,, kad sudary
tų propagandą prieš Adenaue- 
rį rugsėjo 7 rinkimuose.

pareiškė Vliko pirmininkas M.
Krupavičius Eltos atstovui

me su Lozo-

Berne Gerutį. Stockholme Ži
linską. Kolumbijoje Sirutį. Pas-. 
Rūtiniame pasj 
raičiu Romojė, kur buvo nuvy

 

kę M. Krujiavičius ir K. Zai

 

kauskas, dėl atstovų skyrimo 
nesusitarta iš esmės. "Lozorai
čiui nepriimtinas jokis susitari

sėjo pabaigą paruoštų algų pa
kėlimo projektą;. 2. nebausti 
streikavusių; 3. prieš imantis 
taupumo priemonių tartis su 
darbininkų sąjungom.

Tos dvi sąjungos paragino 
darbininkus .grįžti prie darbo. 
Komunistai ragino streikuoti 
toliau ir protestavo, kad su ko
munistų žinioje esančia darbi
ninkų sąjunga vyriausybė ne- 
si taria. Komunistų rankose 
daugiausia yra geležinkelie
čiai. Vieniem raginant strei? 
kuoti, kitiem dirbti, darbas pa
mažu prasideda, bet dar neįei
na į normalią vagą.

• Italų inžinieriai ir ameri-
• kiečių ekspertai planuoja di
džiausią pasaulio tiltą,, 
sujungtų Sicilijos salą 
lija.

• Naujai paleistieji

kuris 
su Ita-

iš ko
munistų nelaisvės Korėjoje kal
ba apie tuos pačius komunistų 
žiaurumus su belaisviai.?.

Lodge tikisi Amerikos nusistatymą apginsiąs 
__ * < \—

AMIRIKOS IMTUVUI LAIBUtAtT|g

Jungt. Tautos. Pasitarimai 
dėl Korėjos politinės konfe
rencijos lig šiol ėjo politinėje 
komisijoje. Buvo svarstomas 
klausimas, kas turi konferen
cijoje dalyvauti. Amerika lai
kėsi minties, kad dalyvautų tos 
valstybės, kurios dalyvavo ka
re. Ji pritarė Australijos ir 
Zelandijos pasiūlymui, kad So
vietų Sąjunga gali dalyvauti 
konferencijoje, jeigu to pagei-

Roma. — Dvi dienas svarstė 
senatas naujos Italijos vyriau
sybės planus ir 140 balsų prieš 
86 ir 10 susilaikius išreiškė 
vyriausybei pasitikėjimą. Pella

Balkanų sąjungą 
pairs?

Atėnai. — Balkanų sąjunga 
-tarp Graikijos, Jugoslavijos ir 
Turkijos, kuri turėjo reikšti 
bendrą apsaugą nuo Sovietų pa
vojaus. paskutiniu metu nero
do jokio veiklumo. Sovietų siū
lymai su kiekviena iš tų vals- j 
tybių pagerinti santykius sukė
lė nuomonę, kad neverta su 
Sovietais pyktis. Tą nuotaiką 
dar labiau sovietai palaikėj > 
skirdami Graikijos nukentėju- 
siem nuo tžemės drebėjimo 
250,000. .Su panašia dovana 
prisidėjo ir Bulgarija. Tokiu 
būdu Jugoslavija iškrinta iš 
bendros saugumo juostos Eu
ropos rytų pietuose.

mas su Vliku atstovų skyrimo 
reikalu... Min. Lozoraitis iš es
mės čia Vliko bendradarbiavi
mo nenori.”

< Bielefelde, Vokietijoje, 
jaunas vokietis iš džiaugsmo, 
kad susilaukė sūnaus, vienu at- 
sikvėpimu išgėrė visą butelį 
“steinhaegerio” — kaduginės 
degtinės. Bet tuoj pat nuvirto 
negyvas.

PRIE ATOMINES ENERGIJOS ROMBUOS pm. D.
sudarytas specialus komitetas pirma karta susirinko R»sė<i*isu-i 
Washingtone. Jam pavesta patyrinėti darbe satyras atominės ener
gijos įmonėse, kad būtu Hvencta terašomo streiko. Komiteto pir
mininku yra paskirtas ( yrus S. Chinj. U kairės i deMne matome: 
Rev. Lee C. Broun. SU Louis, Mo.; Chlng, and Peter Mauno. Atlan
tic City, N. J. L'tpakal. eiMje, tt kairės i deUae: Artkur M. Reas. 
Berke'ey. Calif ; Philip Wrill, Detroit, and Tbomaa Helland, Ft.

daus antroji pusė, vadinas, ag
resoriai. Taigi Sovietai, jei no
rės, galės būti prie agresorių 
stalo.

Amerika pasisakė prieš Indi
jos dalyvavimą, nes pietų Ko
rėjos prezidentas nesutinka da
lyvauti tokioje konferencijoje, 
kurioje būtų Maskvai palankios 
Indijos atstovas. Kita vertus, 
jei Indija nori dalyvauti, tada 
nemažesni© intereso Korėjoje

vyriausybę be pačių krikščionių 
demokratų parėmė liberalai, 
respublikonai, monarchistai ir 
apie pusė nepriklausomų sena
torių. Saragato socialistai su 
fašistais susilaikė, o Nenni so
cialistai su komunistais balsavo 
prieš. Jei taip eisis ir parla
mente, tai Italija turės vyriau- — 
sybę, nors ir trumpam laikui.

PERSIJAI REIKIA PINIGŲ, 
PINIGŲ

Teheranas. — šachas pa
reiškė, kad valstybė visiškai 
nugyventa. Pirmiausias reika
las gauti iš kur nors pinigų, 
n< butf baMErOtas. žurnalistų 

klaustas, ar imtų juos iš Ru
sijos, šachas atsakė, kad ims, 
iš kur gaus.

Paaiškėjo, kad žinios apie 
Fatemi, užsienių reikalų minis- 
terio nulinčiavimą netikros. Jis 
dar kur nors slapstosi.

Komunistą vis dar knibžda valdžioje
Washingtonas. — Senatorių 

komisija pateikė savo praneši
mą apie komunistų ir sovietų a- 
gentų veiklą Amerikos val

PUSE MILIJONO UŽ 
KALĖJIMU

Vogeler, tarptautinės telefo
no ir telegrafo bendrovės at
stovas % Vengrijoje, kuris buvo 
komunistų suimtas ir sėdėjo 
kalėjime, dabar pareiškęs sa
vo bendrovei ieškinį pusės mil. 
dolerių.

turi ir Japonija bei Formoza. 
Lig šiol paaiškėjo tik 17 vals
tybių, kurios su Amerika bal
suos prieš Indiją. Britanija su 
savo satelitais palaiko Višins
kio siūlymą už Indiją. Kad 
Indija būtų išrinkta, reikia 32 
balsų.

Pati Indija lig šiol neatsisa
ko nuo dalyvavimo., nors savo 
tarpe buvo sutarta, kad ji savo 
kandidatūrą pati atsiims. Šve
dija, kurią siūlė Višinskis, pati 
atsisakė. Ji ir Norvegija remia 
Indiją. Taip pat Izraelis.

Tarp Amerikos ir Britanijos 
skiriasi nuomonės ir dėl kon
ferencijos pobūdžio: Amerika 
pasisako už “dviejų pusių” 
konferenciją, Britanija už “ap
valiojo stalo konfeemciją.”

Amerikos ast. Lodge tikisi, 
kad pilnaties posėdy jo siūly
mas laimės.

PERSIJOJE MASKVA PRAKIŠO O ar laimėjo anglai?

Mahommed Rėza Pahlevi, 
Persijos šacho, kuriam tik 33 
metais, nebepažinsi. Tik prieš 
kelias dienas jis nusileido Ro
mos aerodrorfte britų lėktuvu 
prislėgtas, lyg visai sunaikin
tas. Dabar grįžęs į Bagdadą, 
šypsojos korespondentam tvir
tu savim pasitikėjimu ir paža
dėjo valdyti taip, kad “krašte 
būtų draugingumas ir brolišku
mas.” O kai įsivilko į iš sostinės 
atgabentą paauksuotą karinę 
uniformą ir išlipo jau Tehera
no aerodrome, min. pirminin- 

džios aparate. Buvusių komu
nistų Chambers, Bentley, Bu- 
denz ir Weyl parodymais, So
vietai jau prieš 20 metų planin
gai kimšo savo agentus į val
džios vietas. Tie kreiva prie
saika tvirtino savo ištikimybę 
Amerikai, o iš tikrųjų per jų 
rankas, žinios ėjo į Maskvą. 
Bentley pareiškė, kad jai buvo 
pažįstamos sovietų agentų ke
turios organizacijos. Lig šiol 
susektos tik dvi.

• Vokiečių pastorius ir tyri
nėtojas J. Spanuth paskelbė, 
kad jis suradęs pasakinės At
lantidos likučius. Ji buvusi tik 9 
kilometrai nuo Helgolando sa
los. Liekanos yra 3500 metų 
senumo.

• Vokietijoje keturi mėgėjai 
įsitaisė balioną ir pakilo į 8000 
pėdų aukštį. Ten balionas spro
go, ir visi keturi žuvo.

• Kodėl ’is vogė? San Fran- 
cisco buvo suimtas vienas va
gilius. Jis pareiškė, kad katėji
me jis gali būti blaivus. Nega
lėdama- nugalėti noro pasiger
ti, jis geriau ryžęsis pavogti ir 
vėl pakliūti j kalėjimą.

Maroko. — Prancūzijos vy
riausybė apsisprendė paremti 
pašą EI Glaoui, kuris yra pro- 
prancūziškas ir kuris pasirūpi
no nusodinti ligšiolinį sultoną 
Youssef nuo sosto. Prancūzai 
jo sprendimą pripažino ir You 
sef ištrėmė į Korsikos salą
su žmonom ir dukterim. J ~nė. 
sostą iškilmingai įkeltas dabar

ADLAI E. STEVENSON, buvęs demokratą kandidatas j preziden
tus 1952 m., grįžo i New Yorką i< ilgos kelionės po pasaulį. Jis pa
reiškė, kad pasaulis “žingsnis po žingsnio laimi šaltąjį karą” ir kad 
“visų viltys yra sudėtos j JAV vadovavimą.” Greta jo sūnus John 
Pell.

kas Zahedi ir kiti jį sutikusie
ji suklaupė ir bučiavo šachui 
kojas.

Nebepažinsi ir Mossadegho. 
Jo rūstybė buvo išvijusi šachą 
į užsienius; buvo privertusi ša
cho paskirtą naują min. pirmi
ninką Zahedi bėgti j kalnus. O 
dabar Mossadeghas prisistato 
savo juodu automobiliu nau
jam pirmininkui, duodasi sui- • 
mamas ir apkalinamas. Ir tas 
Zahedi, už kurio galvą Mossa- 
deghas buvo paskyręs atlygini
mą, dabar Mossadeghui taria: 
ramybė teesie su tavim....

Nenorėtų savęs pažinti ir di
plomatai, ne? nemalonu. Kai 
šachas atvyko j Romą, .jo “ne
pastebėjo” nei Italijos užsienių 
reikalų ministerija, nei pati 
Persijos atstovybė. Dabar į Ro
mos aerodromą atsiskubino iš
leisti šacho atgal j Persiją ir 
jos atstovas. Bet jis šacho ne
buvo priimtas, šachas lenksią- 
sis iš kelio ir tiem diplomatam, 
kurie jo nelaimėje nebuvo “pa
stebėję”...

Viskas keičiasi staigiais 
kraštutinumais — kaip senoje 
persų pasakoje.

Tik nesikejčia Persijos arti
mo ir tolimo kaimynų apetitai. 
Jau pora šimtų metų dėl Per
sijos, to žemės ploto, kuris 
apie dešimt kartų didesnis už 
Lietuvą ir turi 19 mil. gyvento
jų. dantis pakabinę Maskva ir 
Londonas. Maskva įsikibusi j 
Persijos šiaurinę dalį, Londonas 
į pietinę. Maskvos [Danuose į- 
rašyta — per Persijos žemes 
prasikirsti langą į Persijos į- 
lanką ir vandenyną ir iš ten 
kontroliuoti Britų kelius j In
diją. Britai budi, kad to ne
būtų, o dar daugiau jiem rūpi 
Persijos nafta, kuri per me
tus duodavo britam per mi- 
liardą dolerių pajamų.

naujasis sultonas, Glaoui tary- 
bos išrinktas Moulay Ben Arą- 
fa. Ta proga prancūzai saliu
tavo 21 patrankos šūviu.

Glaoui berberai su savo ark- jiem palankus. Bet pats Zahedi 
liukais nuo sostinės vėl paši- 
traul
ką pataiko prancūzų kariuome-

j kalnus. Sostinėje tvar-

Maskva buvo aktyvesnė. Jau 
anksčiau ji suspėjo prisijungti 
mohammedonišką Samarkan- 
dą. 1940 rudenį Molotovas su 
Ribbentropu derėjosi dėl Per
sijos, lyg jau britų ten nebūtų 
buvę. Kai su Ribbentropu ne
išdegė, Maskva norėjo įkopti j 
Persiją, pasilypėdama ant A- 
merikos pečių. Tada, karo me
tu, pro Persijos uostus Ameri
ka gabeno pagalbą Sovietam. 
Sovietai naudojosi ne tik ta pa
galba. Ją per Persiją atsiimda
mi, suko ten reikalingus sau 
lizdus. Pirmiausias toks lizdas . 
buvo susuktas Azerbeidžane, 
Persįjos šiaurėje, kurią Sovie
tai buvo okupavę, o jų agentai 
paskelbę sovietinę respublika. 
Jau rengėsi Maskva jį prisi
jungti kaip ir Baltijos valsty
bes. Bet čia ir trečiasis toli
miausias kaimynas įsikišo — 
prezidentas Trumanas pasakė

• savo veto, ir per Jungtines 
Tautas pareikalavo, kad So
vietai išsinešdintų iš Azerbei- 
džano. Kaip šuva, parodytas 
lazdą. Sovietai išsinešdino, o 
gyventojai sovietininkus gaudy
te išgaudė.

Su Mossadegho atėjimu į 
valdžią 1951 pakilo patriotinis 
noras nusikratyti ir anglais. Ir 
nežinia, kas Mossadeghui buvo 
svarbiau: ar Persijos atsipalai
davimas nuo anglų ar jo as
meninis valdžios troškimas. Bet 
bėgdamas nuo anglų, jis naudo
josi komunistų ir Maskvos pa
rama. Dar rugp. 10 užmezgė 
derybas su Maskva dėl naftos. 
Maskva jau beveik laimėjo. A- 
merikos intervencija Persijoje 
nieko negelbėjo. Tik Mossade
ghas. vairuodamas prieš Vaka
rus, perdaug staigiai pasuko 
Rytų link, neišlaikė pusiausvi
ros ir pats iškrito.

Perversmas iš naujo sudavė 
Maskvai per ištiestus nagus. 
Tik Maskva iš įpratimo ir čia 
kaltina ne anglus, bet Ameri
ką.

Ar naujoji vyriausybė bus 
palanki anglam, tuo tarpu dar, 
sunku pasakyti.. Pahlevi, ša
chas, visada buvo laikomas

ragavo anglų kalėjimo. O ir 
nacionalizacijos rato vargiai 
bepasuksi'atgal. Tad lieka tik 
kelia-; naujom derybom naujais 
pagrindais.



MOHAMMED JUZA PAHLEVI, Persijos šachas, apsuptas 
korespondentų Romoje, skaito laiškų, kuri jis pasiuntė jhtsu 
per jo paskirta minis te rj pirmininkų gen. Fazollah Zahedi, kuris 
nuvertė Mossade^h. Šachas jau grįžo i Teheranu.

Ultt R1NSER'

vietininką*

Ji gulėjo arti mirties
Artimas ją 
įjos; ji pa-

Amerikietis tuojau jį pris
tatyt^: pavardė — BH1 KnoW- 
land, iš Kalifornijos, sveria 200 
švarų , buvo vartininkai futbo
lo komandoje, o dabar, jis

Jvykis gesinant namą buvo 
pradžia, iš kurios vyniojosi 
įcarštas ginčas tarp gydytojų, 
tarp kurių buyo ir rimtų moks
lininkų. Ginčas kilo tik dėl vie
no klausimo: ar Teresė dar 
galėjo pareiti namo, ar ji tuo
jau buvo suparalyžuota.

Daugumas mokslininkų ma
nė, kad viskas priklauso nuo 
atsakymo į klausimą: ar ji dar 
galėjo eiti, ar buvo tuojau su
paralyžuota? Nuo to priklauso 
ir patikimumas jos neišaiškina
mu —argai būt stebuklingu— 
pagijimu ir jos akmeniu: ar ji 
yra isterikė ar ne, ar nuosta
būs su ja reiškiniai nuo 1927 
iki dabar yra isterikes reiški
niai ar antgamtinio pobūdžio; 
ar jai rodoma pagarba yra tei
singa ar milijonai žmonių 

’ duodasi patologinės komedian- 
tės apgaudinėjami.

Teresė visada tvirtino — ir 
dar tada, kai ji visai nesupra
to, kokios reikšmės gali turėti 
tie jos tvirtinimai — kad ji 
namo galėjusi pareiti; kad’ ji" 
dar kelis mėnesius galėjusi 
■pavaikščioti, iki nauji priepuo
liai ją visiškai paguldė į lovą... 
Ginčas dėl to tarp gydytojų 
kilo, nes prof. VVunderle tvirti
no, jog Teresė-jam pasakojusi, 
kad po ano nelaimingo ryto ji 
“negalėjusi vaikščioti.” 
x*feigi truputį sustokime prie 
tos keistos ir jaudinančios Te
resės ligos istorijos.

TERESĖ NEPASIDUODA 
LIGAI

Po nelaimingo atsitikimo Te- 
‘ resė pasiekė namus vargingai, 

sunkiom kojom, lyg jos būtų 
užtirpusios. Nesiskųsdama ir 
nesibaimindama, ji negulė iš 
karto į lovą. Ji pamėgino dar 
nueiti į tvartą, kad atliktų ry
tinę ten ruošą. Bet ji negalėjo 
susilenkti. Skausmai kryžiuje 
aštrėjo. Prisidėjo dar stiprus 
noras išsivemti, tąsymas. Po 
kelių dienų lovoje atrodė vėl 
viskas pagerėję. Teresė atsikė
lė ir pamėgino dirbti. Buvo sun
ku, tačiau Terese buvo sau kie
ta, veikli ir norėjo prisiversti 

Veltui. Po kulių savaičių,
1918 lialandy. darb' ją išliko

MAROKE pranetoat paAAtlnn MlflnlM Molwmwil Urn Yoiim^C Jo 
vietoje pastatyta* Marraketo pato F.l Glauoi (aukMai kairrjr). Aj»a- 

matome Marreketo anMIPttai prtei »ultonw.

antras priepuolis. Aukštielnin
ka ji nuvirto laiptai^ rūsyje, su
sitrenkė pakaušį ir neteko są
monės. Galvoje pasirodė žaiz
da, kuri ilgai pūliavo. Paliko jai 
stiprūs ir nuolatiniai galvos 
skausmai, ir netrukus pasireiš
kė pūslės, žarnų sutrikimai. Ji 
turėjo pasiduoti ir gulėti lovo
je.

Po kurio laiko padėtis rodės 
vėl pagerėjus, paliko tik aštrūs 
galvos skausmai. Ją nugabeno 
į Waldasassen ligoninę. Ten ja’ 
gydė ypatingai nuo “vidurių 
nusmukimo”. Provincijos ligo
ninėse tada dar nebuvo rent
geno aparatų. Jeigu tada būtų 
buvę galima rentgeno fotogra
fija konstatuoti organiškus 
stuburkaulio sužalojimus, tai 
visos Teresės kančios būtų bu
vusios išaiškinamos kaip natū
ralus reiškinys. Bet visi gydy
tojai į pažymėtinus Teresės 
stuburkaulio skausmus perma- 
žai atsižvelgė, ir nebuvo niekad 
nustatyta neginčijamai, kad jos 
stuburkauly būta organiškų 

surasti medicinio paaiškinimo, 
tarta d€I diagnozės — “isteri
ja"; tiesa, tai buvo padaryta 
kiek vėliau. VValdasassen ligo
ninėje buvo tenkinamasi gydy
ti vidurių skausmus, nors jeu 

lungiai, iš kurių Teresė buvo 
išgydyta tik po devynerių me
tų. Kiekvieną kartą, kai Tere
sė kryptėldavo į šoną ar susi
lenkdavo. ji netekdavo sąmo
nės. jos sąnariai susitraukda
vo ir visas kūnas sustingdavo: 
tai buvo vaizdas. • kuris visus 
gąsdino ir kuris jokiam gydy
tojui nepakišo minties, kad vi
sų tų reiškinių priežastis ga
lėjo būti labai aštrūs skaus
mai.

Kai Teresę, jos pačios reika
lavimu. po šešių savaičių buvo 
iš ligoninės paleista, gydytojas 
pareiškia, kad ją išleidžia jos 
pačios atsakomybę .nes ji nėra 
pagydyta.

Parkilus namo. ji mėgino 
dirbti, liet ją ištiko vėl prie
puolis: aukštielninka ji nukri
to nuo kopėčių ir viršugalviu 
trenkė į žemę; ją rado be są
mones ir mėšlungiškai tąsomą. 
V« l galvos skausmai, ir ji grei

tai pastebėjo labai blogai at
rodanti. Po kelių savaičių lovo
je ji vėl prisivertė atsikelti ir Ketvirtas kritimas pribaigė jos 
dirbti. Jos gyvastingumas ir 
jos valia nenorėjo ligai pasi
duoti. Bet jos jėgos buvo išse
kusios. Nuo tam tikrų judesių 
kartojosi aštrūs mėšlungiai — 
sykį be sąmonės išbuvo šešias 
dienas. Stiprėjo ir kiti skaus
mai. Jau tada, 1918. ji tegalė
jo valgyti kisielių ir košę.

GYVAS LOZORIUS
Pagaliau 1918 spalių mėn. 

senas apskrities gydytojas Dr. 
Burkhardt tarėsi suradęs tik
rąją jos kančių priežastį. Kai 
jis apčiuopė ir Išbarškino jos 
stuburkaulį ir išklausė jos pa
sakojimų apie ligos pradžią, jis 
davė Teresei suprasti, kad jos 
padėtį laiko apgailėtina. Jis 
išėjo pasėjęs joje įsitikinimu, 
kad ji yra rimtas ligonis ir 
vargiai gali tikėtis pagyti, n<-s 
ir Dr. Burkhardt nieko jai 
negalėjo pagelbėti. Teresė pa-

PERSUOS PREMJERAS MOSSADEGH, prieš jį buvo ■
sulaukęs naujo Sovietų ambasadarąįans A. Lavrentjevo, su kuriuo 
bičiuliškai tarėsi dėl santykių pagerinimo Sakoma, kad tai pasku
bino perversmų.

“Raudonoji ranka” ginkluoja sovietus

Tuos, kurie 
nemuituotą

Maži vagys kariami — dide
liem ordenus užkaria. Tas pats 
su spekuliantais, 
rinkoj parduoda
prekę, pričiumpa. Bet tokie spe
kuliantai yra tik šapelis paly- 
.ginti su tais, už kurių nugaros 
stovi valstybė. O šiandien di
džiausią spekuliaciją organi
zuoja sovietai — pirmiausia 
tam, kad susidarytų užsieninių 
pinigų atsargas. Organizuoja 
tokiu būdu.—

New Yorke sėdi šefas Einš
teinas. Jis turi advokatą Au- 
maną.’kuris nuolat važinėja po 
pietų Ameriką ir artimuosius 
rytus. Einšteino ir Aumano ži
nioje yra kapitalai. Juodu per
ka didelius kiekius prekių ir 
siunčia į sovietinės Vokietijos 
uostus. Ten yra Robert Wi- 
dawski. europinės organizacijos 
šefas, kuris priima “"prekes ir 
kurio dešinioji ranka N. Pfu- 
menbaum yra geruose santy
kiuose su Henri Liebermann. 
Berlyno juodosios rinkos vieš
pačiu. Per jį prekės nukeliauja 
į vakarinį Berlyną. Ten organi
zacija turi du didelius sandė
lius. Iš ten .iš vakarinio Ber
lyno, prekės išsiunfihėjamos į 
Belgiją. Prancūziją, Austriją. 
Vienas iš tos organizacijos di
džiųjų bosų sėdi Miunchene...

Šmugelio keliu gauti pinigai 
(o jie dideli, nes be muitų) eina 
mašinom, kurias Sovietai perka 
Šveicarijoje ir vakarų Vokieti
joje ir gabena į Rusiją, šitokiu 
būdu Sovietai stiprinaa savo ū- 
kinį bei karinį potencialą ir h' 
svetimos valiutos.

Kad savo šmugeininkus ap
saugotų. organizacija sukūrė 
teroristų bandą, vardu “Rau
donoji ranka." Jos uždavinys 
palaikyti tarp šmugelninkų di

• v
takojd, kad šitai 
privedė iki despe 
sijuto, kad jos visa ateitis su
griauta. Ligonis begali virsti 
misijų seserim. O be to—ligo
nis yra našta šeimai. Šita min
tis jai, iš prigimties aktyviai, 
buvo nepakeliama. Ji pamėgi
no dar sykį keltis ir dirbti. Bet

skausmus. Nuo to laiko, nuo 
1918 spalių mėn., ji turėjo jau 
nuolatos gulėti. Jos skausmai 
turėjo būti nepakeliami; tai 
galime spręsti iš morfijaus ir 
atrofino išlikusių receptų. Prie 
senųjų skausmų prisidėjo nau
jas: Teresė apako. Ji turėjo iš
būti apakus penkeris metui, 
ligi “stebuklas" — jei tai ne
buvo tik isterinis reiškinys —ją 
vėl staiga pagydė. Teresės pa
dėtis regimai blogėjo: kanki
nama mėšlungių, apakus, su at
sivėrusiom nuo gulėjimo žaiz
dom, kankinama vočių: pūslės 
ir žarnų sutrikimus k en t ėda
ma; paskui dar kankinama vo
čių viduriuose, muskulų para
lyžiaus ryjant; dar prie to pri
sidėjo bronchitas ir aštrūs ko
suliai; kurį laiką ir apkurtus, 
— ji gulėjo ištisais metais arti 
mirties — tikras lozoriaus pa
vidalas. (B. d.)

scipliną ir pasalptis. Jai viso
kios priemonės geros. Neseniai 
Berlyne buvo nužudytas Czar- 
ny, kuris norėjo iš šmugplnin- 
kų pasitraukti ir prabilti, 
žmogžudys buvo suimtas, bet 
bylos metu nebuvo galima pri
versti liudininkus prabilti, 
žmogžudys buvo nuteistas tre- • Iš Hamburgo, Vokietijos 
jais metais ir septyniais mene- _ išplaukia laivas į Karibų jūras 
siais. bet jis nieko daugiau ne
išdavė. Ta pati tyla buvo ir 
vokiečių plieno šmugelninkų 
byloje. Plieno.pramonininkai 
buvo apkaltinti paleidę į apy
vartą netikras markes. Tik 
vienas kaltinamasis buvo nu
teistas šešiais mėnesiais. Kitų 
iš jo nepavyko išgauti. “Rau
donoji ranka” savo paslaptis 
saugoja.

Kai vištos ginamos, o žmones — ne.
Anglijoje džiūgaujama: 

kiaušinių nebetrūksta; jų ga
myba pakilo per metus iki 150 
milijonų. Nuopelnai priskiriami 
Anglijos vištoms. Jos penkme
čio plano neskelbė, bet tai pa
darė jų savininkai ir pasodino 
vištas į “koncentracijos tu
pyklas”. neleisdami į laisvę pa
sivaikščioti, versdami tupėti 
dieną ir naktį apšviestoje pa
talpoje. Už tai jos gausiai lesi-

• Suomijos karo lėktuvą prie 
Tampere aerodromo užpuolė e- 
relis. Vargšas tik pats nuo mo
derniojo paukščio žuvo.

• Amerikiečių ekspedicija, 
kuri mėgino užkopti antrą di
dumo atžvilgiu pasaulio kalną, 
po 13 dienų grįžo kalno nenu
galėjusi*.

mozos.
Paskutinis titulas - nelabai 

jam patinka, nes jis nesupran
ta ir nemėgsta humoro, neturi 
fantazijas ir žaismo. Jis tik 
pilnas energijos, kuri perkūnais 
prasiveržia jo kalbose su gau
siais mostagavimais ’ rankom. 
Pb jo kalbos esą pajunti, kad 
klausimas, kuris rodės toks 
lengvas, iš tiesų yra sunkus, o 
prieš kalbą buvęs sunkus klau
simas, virsta beveik nepakelia
mas.

Bet jeigu draugai Šį jauną 
senatorių pavadino iš Formozos 
—. tai dėl to, kad jis jau eilė 
metų remia visa širdim ir kum- 
ščiom Čiang Khisheką ir For
mozos interesus gina tiek pat 
nuoširdžiai kaip ir Kaliforni
jos. Jis balsavo prieš Marshal- 
lip skyrimą į apsaugos ministe- 

' rius, nes Marshallis “pardavė” 
Ciang Kai-šeką Mao Tsetun- 
gui. Prieš penkeris metus jis 
balsavo ir prieš Achesoną į 
valstybės sekretorius. Jis rėmė 
MacArthuro mintį žygiuoti iki 
Yalu upės ir aistringai siūlė 
pasiimti į Korėjos frontą 600,- 
000 nacionalinės kariuomenės 
iš Formozos. Tik Bradley įti
kintas ,kad daugelis kareivių be 
batų ir vargu dar daugiau kaip 

.kartą pašaudę, Knowland apri- 
. tno. .

Knowland, jau 25 metų būda
mas; nuėjo į politikus. Jau 35 
buvo senatorius. Dabar jam 43 
metai ir jau buvo svarbiausios 
komisijos, politinės,' pirminin
kas. Taftas jį pasirinko savo 
vietininku kaip respublikonų 
lyderį, kurį po Tafto mirties 
patvirtino ir partija. ;

Knowland neturi nei Tafto 
autoriteto nei jo patirties par
lamentinės taktikos gudrybėse. 
Bet manoma, kad Taftas jį pa
sirinko kaip tik dėl to, kad jis 
yra geriausias priešas Truma- 

y no - Achesono politikai, kurią 
respublikonai, nusukdami į de
magogiją, pavadina išdavimo 
politika.

Knowland su savo partijos 
kitom įžymybėm — McCarthy 
ir kaliforniečiu Nixonu šaltas. 
Juodu sudaro skirtingus spar
nus respublikonų partijoje.

M.

tyrinėti jūrų gyvūnų ir augalų. 
Laivas turi specialius švyturius, 
kuriais aušviečia aplinkui per 
630 metrų ir j jūros gilumą per 
100 metrų. Turi taip pat elek
trinius įtaisus, kuriais galima 
apsiginti nuo jūrų gyvūnų arba 
ir juos gaudyti. Ekspedicija su
truksianti apie 8 mėnesius. Bus 
susuktas ir jūros povandeninio 
gyvenimo filmas.

narnos ir aprūpinamos kaip 
stachanovietės. Taip aprūpintos 
vištos pakėlė kiaušinių pro
dukciją po trisdešimt keturias
dešimt kiaušinių daugiau per 
metus.

Farmerių unijos atstovas pa
reiškė, kad vištos deda, kai 
jos yra patenkintos. Bet “Royal 
Society” gyvuliam globoti 
draugija suabejojo, ar vištos 
yra patenkintos ir laimingos, ar 
tai nėra “vištos išnaudojimas 
žmogumi”, ir pareiškė protestą 
prieš farmerių naują kiaušinių 
dedinimo metodą. Ginčas persi
metė į spaudą ir visuomenę, ir 
kovoje nuomonės pasidalino.

Tuo tarpu dar negirdėti, kad. 
tokia kova Anglijoje būtų ki
lusi dėl koncentracijos stovyk
lų žmonėm, kur “žmogus iš
naudojamas bolševikų.”

t

Ar nuo to galo pradėta?

Keleivis pranešė, kad “Lie
tuvos ir kitų komunistų užimtų 
kraštų socialdemokratų atsto
vai, susirinkę Stockholme, pri
ėmė rezoliuciją pavergtųjų tau
tų išlaisvinimo reikalu. Ji buvo 
pasiųsta Washingtone posėdžia
vusiems Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeriams. TDjrrezoliucijo
je socialdemokratai prašo šių 
trijų kraštų vyriausybes spirti 
Sovietų Sąjungą, kad Lietuvo
je, Latvijoje, Estijoje, Lenkijo
je, Čekoslovakijoje ir Balkanų 
valstybėse būtlį įvykdyti laisvi, 
tarptautinės komisijos prižiū
rimi rinkimai.”

Nutarimas skambus, bet ka
žin, ar jis derinasi su mūsų 
ligšioline pažiūra j Baltijos 
kraštų padėtį. Tokie rinkimai 
reikštų leisti žmonėm išsirinkti 
savo valdžią. Bet ką valdžia 
reiškia, jeigu kraštas yra oku
puotas ! Galėtų valdžia išaiškin
ti, kad aneksijos, prijungimai 
yra buvę prieš žmonių valią. 
Bet argi mums tai aiškinti rei
kia?

Paliekant okupaciją’ir tesiū
lant “laisvus rinkimus” paskati
nami bolševikai paskubinti tai, 
ką jie buvo sugalvoję jau pir
mosios oukapcijos metu Lietu
voje — deportuoti 70'<■ visų 
gyventojų ir. žinoma, jų vieto
je atgabenti naujų iš Rusijos. 
Taigi jie ir gabena, o kai pri- 
gabens svetimųjų, tada jie ga
lės vykdyti ir “rinkimus.” So
cialdemokratų siūlymas reika
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lus nori pradėti ne nuo to ga
lo.

Komunistai nervinasi 
dėl Kersteno

Vilnia rugp. 19 jau nervina
si, kad “vyskupams Blizgiui ir 
Padolskiui teko labai negarbin
ga rolė būti pirmutiniais k©n- 
gresmano Kersteno informan
tais.” Iš sekančio po to kolioji- 
mosi matyt, kad komunistam 
tas Kersteno reikalas nemalo
nus.

Laisve rugp. 13 pranešu ir 
apie kitą komunistam nemalo
nų reikalą: jos buvęs redakto
rius Vincas Paukštys ir dar vie-.. 
nas tos rūšies veikėjas lietuvis 
suimti ir perduoti teismui, ku
ris esą skiriąs sprendimą—de
portuoti. Nors dar sprendimas 
nepaskelbtas, bet “Laisvė” a- 
liarmuoja ir prašo pinigų veik
lai komiteto, kuris juos gins 
nuo deportacijos.

Gražiai “Laisvė” kalba apie* 
Sovietų rojų, bet kai teismas 
nori jos redaktorius gabenti į 
rojų, šaukia: gelbėkit. Kaip 
tas sovietų kareivis: aš nenortu 
į rojų, aš dar noriu pagyventi. 
Dar gražiau “Laisvei” išeina 
su pinigais: tik nesėmai‘"šaukė 
prieš pinigus, kad jie būtų skir
ti Kersteno rezoliucijai įvyk
dyti ir ištirti, kaip ten Baltijos 
kraštuose buvo tas bolševikiš
kas rojus įvestas, o dabar šau
kia: dėkit pinigus, kad mūsų 
buvusiam redaktoriui nereiktų 
į tą rojų keliauti.

I
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Sovietij laivų statyba eina didesniu tempu negu vakaruos
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Karalienės Elzbietos garbei 
surengtame laivų parade 
pasaulio laivyno ekspertų 
patraukė Sovietų karo laivas 
“Sverdlovas” ir jo kapitonas 
Rudakovas. Taip jis atrodė mo
derniai apginkluotas ir jo įgula 
išdresiruota. Kai “Sverdlpvas” 
grįžo į Baltijos vandenis, jis 
lenktyniavo su Švedijos laivu 

Laikražtl tvarko Redakcinė ' KemHja. Vyr. red. S. SoBedSUs
Straipmtas ir korespondencijas redakcija taiao savo nuožiūra Nenaudoti 

straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
fetl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini 
tr kalba redakcija neatsako.

“Gota Lejon”. Po įtemptų 
lenktynių, nors apie jas niekur 
nebuvo garsinta, švedų karo 
laivas laimėjo. Tačiau ir skan
dinavai labiau sužiuro ne tik 

Kryžius ar pareiga?
Vienam lietuvių parapijos biuletenyje padarytas priekaištas, 

kad vietos lietuviai nevisi ir nepakankamai remia savo parapinę 
mokyklą. Tai esąs ne vienos parapijos reikalas. “Čia yra visų lie
tuvių darbas, — pabrėžta tame biuletenyje. — Visi turėtų džiaug
tis, kad parapija užsidėjo tokį»sunkų kryžių... lietuvybės išlaiky
mą.”

Iš tikrųjų džiaugtis yra pagrindo, kad parapija lietuvybe 
rūpinasi, ir visiems reikėtų eiti jai į talką. Tik čia pat kyla vienas 
klausimas: ar jai yra pareiga ar sunkus kryžius? “ £ 

Lietuvii/pairapijos Amerikoje, kaip žinome, ėmė kurti; tik 
tada, kai čfa atsirado lietuvių. Jos ir laikysis tol, kol lietuvių bus. 
Kai daugunąa ims kalbėti vien angliškai ir lietuviško žodžio baž
nyčioje nereikės, nereikės tada ir savo atskiros parapijos. JAV 
vyskupai jau seniai atskiras parapijas būtų padarę bendromis, jei 

• nebūtų kalbos skirtumų. Tai yra suprantama: bendras parapijas 
dvasinei vyresnybei yra daug parankiau tvarkyti. Bet praeitais 
metais Pijus XII išleido net specialią encikliką “Exsul Familia,” 
kuria pateisina atskiras parapijas vienos tautos žmonėms, nors 
jie būtų išsimėtę ir po lAbai plačią teritoriją.

Lietuvių parapijos kaip tik tuo remias Jom priklausa daž
nai gyvena kitų parapiję ribose, tik vienur kitur jie kiek tirščiau 
supa savo bažnyčią. Jei tautybė jų nerištų, nebūtų pagrindo vie
nos parapijos ribose gyventi, o kitai priklausyti. Toks priklausy
mas pateisinamas tik tada, kai kuo nors išsiskiriamą. Taip savo 
charakteriu ir kalba išsiskiria lenkai, prancūzai, lietuviai ir daug 
kitų. Kurie tik iš jų nutausta, praranda ir savo parapijas.

Vadinasi, parapijai yra būtina savo tautybę ir kalbą išlaiky
ti Kito pagrindo jai nėra būti tokia parapija, kuri neturi aprėžtos 
te^jtorijos, kadangi religiniu atžvilgiu visos katalkų parapijos 
yra vienodos. Dėlto, kas prasitaria, kad lietuvybę parapijoje iš
laikyti yra kažkoks sunkus kryžius, o ne būtina pareiga, negi ne
mato, už kokios atramos pats laikosi?

Išlaikyti parapijoje lietuvybę .sava mokykla, aišku, daug ga
li padėti. Tai gerai suprato lietuviai klebonai, kai dar kūrė sek
madienines mokyklas. Jose buvo vien, lietuviškai mokoma. Tik 
vėliau, kai išaugo normalios parapinės mokyklos, nusvėrė anglų 
kalba. Dabar daug lietuvių parapinių mokyklų yra tik tiek lie
tuviškos, kiek jas lanko lietuvių kilmės vaikai; bet yra daug miš
rių šeimų ir visai nelietuvių. Tai jau grynai konfesinės mokyklos, 
tekios kaip ir kitų, nelietuvių. O į konfesines mokyklas, supranta
ma, nejaučia pareigos leisti savo vaikų tie, kas iš viso jokios baž
nyčios nelanko. Jiems ir tautiniu atžvilgiu nėra ko prikišti, nes 
jų vaikai ten gimtosios kalbos daugiau neišmoksta kaip namie.

Būįų visai kita kalba, jei lietuvybe parapijoje ir mokykloje 
būtų daugiau rūpinamasi kaip būtina pareiga, o ne kokiu sunkiu 
kryžium.

į “Sverdlovą”, bet iš viso į au
gančią Sovietų jūrų galybę.

žiniom iš Kopenhagos, sovie
tinių laivų statyba eina dides
niu tempu nei Atlanto Pakto
kraštuose. Jau dabar Sovietai 
turi laivyną, kuris stovi pasau
ly antroje ar trečioje vietoje, 
o povandeniniais laivais tikriau
siai pirmoj vietoj. Dabar jų esą 
340, kurių 165 priskaičiuojama 
Baltijos jūroje ir šiaurės van
denyse, kiti rytų Azijoje ar 
Juodojoje jūroje. Plane numa
tyta prisidirbti povandeninių 
laivų iki 750.

Modernių povandeninių laivų 
verkios radijus siekia iki 15,- 
20,000 jūrų mylių. Tai reiškia, 
kad laivas nepasipildydama? 
kuro, gali iš Batlijos jūros ar 
Archangekko nukeliauti iki 
New Yorko ir vėl sugrįžti. To
kių laivų bent 35 esą rytų A- 
zijoje, 15 Juodojoj jūroj ir 
30-40 šiaurės Europoje.

. Danijos kariniai sluoksniai 
vertina, kad Balti os jūra var
tojama kaip pratybų, apmoky-
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LAIŠKAS iŠ EUROPOS

iaurės uos-

molaukas, o laivai su paruoš
tom jai įgulom laikomi Mur
manske ar ki 
tuose.

Danija turi mažą karo lai
vyną. Karo atveju betgi ji ga
li sąsmaukas Belte ir Oeresun- 
dą užtverti minomis, pakrančių 
artilerija. Dėl to karui kilus, 
Sovietai galėtų greičiau verž
tis pro Skageraką, kai sovieti
nė kariuomenė jau būtų užė
musi Jutlandiją ir kitas Dani
jos salas.

Vakarų pajėgos bus suintere
suotos kiek galima labiau už
kimšti tuos kamščius Baltijos 
butelyje, kad iš jo kuo ma
žiau išbėgtų sovietinių laivų.

Skąndinavijoje nelaikoma 
paslaptimi, kad Sovietai sku
bina ir didžiųjų karo laivų sta
tybą. Amerikos spaudoje pas
kelbta žinia, kad Sovietai čia 
turi 42,000 tonų kovos laivą, 
ginkluotą raketiniais pabūk
lais, skandinavai abejoja. Tokio 
dydžio čia esą tik vienas da
bar statomas laivas “Sovetskij 
Sojuz”. Didžiausias svoris ski
riamas moderniem lengvie
siem kreiseriam apie 10,000 to
nų. Tarp tokių pastebėti Balti
jos jūroje ”Kirov”, “Maksim 
Gorki”, “čapajev”, “čaklov”, 
“Čelniakov”, “Sverdlov”. So
vietai turi taip parbuvusius vo
kiečių karo laivus “Luetzovv”— 
dabar pavadintas “Petropav- 
lovsk”. “Seydlitz” — dabar 
“Poltava”, “Nuemberg” —da

bar “Admirąl Makarov” ir 
suomių laivą' “Vainamoinen”. 
Baltijos jūros laivynui priklau
so taip pat 18 kitų karo laivų 
ir per 100 motorinių valčių, ku
rių greitis siekia 36-48 mazgų. 
' Vienintelis Baltijos jūroje 
priešas, kurį sovietai rimtai 
vertina, yra Švedijos laivynas, 
'nesą, jis mažas: 3 sumodernin
ti šarvuočiai, 4 kreiseriai, 13 
kitų karo laivų ir 26 motori
nės torpedinės valtys. Numa
tyta laivyną plėsti; pastatyti 
dar naujus 4 laivus ir 27 mo
torines torpedines valtis.

Tik dėl šio švedų laivyno So
vietai negali pasakyti, kad 
Baltijos jūra priklauso jiem 
vieniem. A. M.

JEI LIETUVA BUTŲ LAISVA, MIELAI TEN VYKČIAU
Gimiau ir gyvenau su motina 

Karaliaučiuje. 1945 m. pavasarį 
gavome pranešimą iš fronto, 
kad tėvas žuvo kautynėse ne
toli Lietuvos. Rusai artėjo, ir 
žmonės buvo labai neramūs— 
paskubomis pakavosi reikalin
giausius daiktus ir ruošėsi bėg
ti. Bet vyriausybė visuš ramino 
per spaudą ir radiją, kad Fueh- 
reris rusus greitai sumuš. Nie
kas tais plepalais nebetikėjo, ir 
panika kilo kaskart vis dides
niu mastu. Nors ir mes su.ma
myte buvome pasiruošusios 
bėgti, tačiau iš didelio miesto, 
kaip Karaliaučius, mums pa
bėgti nepavyko. Vieną rytą pa
matėme, kad prie mūsų namo 
jau stovi sovietiniai tankai, o 
po namus siaučia “išlaisvintojų 
gaujos. Visur liejosi kraujas ir 
ašaros. Visi vokiečiai iš geres
nių namų buvo išvaryti — pa
jėgesni buvo paimti darbams ir 
išvežti į darbo stovyklas, o se
niai ir vaikai buvo palikti savo 
valiai. Mes su motina apsigy
venome priemiesčio griuvėsiuo
se — visas turtas buvo tik tai, 
ką mes ant savęs buvome ap- 
sivilkusios. Bet nieko nebuvo ir 
gaila,, norėjosi tik kaip nors 
gyvybę išgelbėti. Maiste nebu
vo ir niekas jo nedavė. Valgė
me viską, ką surasdavome.

Katės, šunys ir pan. buvo jau 
seniai suvalgyti.

-Masės žmonių mirė badu, ir 
niekas jais nesirūpino. Mirė ir 
mano mamytė. Karaliaučiuje 
pasklido gandai, kad Lietuvoje 
galima gauti maisto ir kad ten 
lietuviai mielai vokiečiams pa-
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VOKIETAITE I§ KARALIAU
ČIAUS PASAKOJA APIE

VILKIJĄ IR KAUNĄ _

deda. Aš su savo drauge taip 
pat į ten išsiruošiau. Po ilgų 
pastangų ir vargo, pėsčiomis ir 
važiuodamos zuikiu, 1947 m. 
pavasarį pasiekėme Kauną.

Kaune ilgai išbūti negalėjo
me, nes milicija labai persekio
jo. Viena lietuvaitė patarė 
mums garlaiviu vykti kur nors 
į kaimą. Taip ir padarėm. Gar
laivio kapitonas buvo malonus 
žrųogus.ir mus paėmė kartu, 
nors sumokėti ir neturėjome 
kuo. Pakely nuo draugės at
siskyriau. ir pasiekiau Vilkiją, 

’ kur iki 1949 ir išbuvau vienoje 
Š. ūkininko šeimoje. Nors toje 
vietovėje ir buvo ramu, bet bi
jojau be reikalo išeiti iš namų 
— tiek rusai mane buvo išgąs
dinę. Tačiau ta ramybė neilgai 
truko — vieną 1948 metų va
saros naktį pasigirdo automaši
nų bruzgimas, rusų kareivių 
keiksmai ir deportuojamų žmo
nių verksmas. šeimininkams 
vistik pavyko pabėgti, ir jie 
grjžo, kai viskas šiek tiek ap
siramino, po kelių savaičių. At
ėję rusų kareiviai ir kažin ko
kie civiliai lietuviai mane ka
mantinėjo, kur yra šeimininkai 
ir kas aš tokia. Sužinoję, kad 
vokietė, paliko ramybė e. Visą 
savaitę rusai vežė ištremtųjų 
turtą, griovė namus ir geres
nius pastatus, kuriuos taip pat 
išvežė.

Ėmė trūkti maisto ir rūbų.

Tokioje padėtyje aš vėl iš
keliavau pėsčiomis į Kauną? 
Kaune elgetavau ir buvau labai 
nusiminusi, nes neturėjau kur 
prisiglausti — daugiausia mie
godavau Kauno miesto sode. 
Kartą man besėdint ant suolo, 
priėjo viena išsidažiusi ir puoš
niai apsirengusi žydė ir paklau
sė, ar aš nesutikčiau pas ją 
eiti tarnauti. Aš mielai suti
kau. šeimininkai gyveno Ne
muno gatvėje, kur turėjo gerai 
įrengtą 3-jų kambarių butą. 
Pats šeimininkas buvo kokio 
kolchozo direktorius provinci
joje ir tik savaitgaliais par- 
vykdavo namo. Tai buvo Lie
tuvos žydų šeima, kurių visi 
giminės žuvo ghete. Žydės bro
lis gyveno Amerikoje ir iš jo 
dažnai gaudavo laiškų ir siun
tinių. Abu šeimininkai buvo 
apsirengę tik iš Amerikos bro
lio atsiųstais rūbais, nes vieti
niai buvo labai brangūs ir blo
gos kokybės.

Senamiestyje gyveno labai 
daug žydų. Ir bendrai jų ir ru
sų Kaune buvo labai daug.

Rusą vaikai bastosi gaujomis 
po Kauną, 

užkabinėja ir Folioja žmones 
bei vagiliauja. Vakarais visiš
kai nesaugu gatvėse ir dažnas 
atsitikimas, kad žmones api
plėšia ir išrengia. Milicija j tai 
nekreipia visiškai dėmesio. Spe
kuliacija Kaune žydi. Jos šeimi
ninkai labai gerai maitinosi. 
Jiems niekuomet netrūko viš
tienos. sviesto ir sūrio, nors lie
tuviai tiesiog badavo. Jau nebe-

(nukelta į 5 psl.)

NAPOLEONAS IR PlUS VII

ALFRED VIGNY (1799-1863). prancūzu poetas ir 
novrlistos, kario jaunystė sutampa sn Napoleono 
garbės snJvytėjimu ir išblėsimu, Ha vaizduoja to 
Prancūzijos imperatoriaus pastangas palenkti popie
žių, kuri jB kalino Fontainebleau pilyje.

Aš buvau Fontainebleau, 
kai ten atvyko popiežius. Im
peratorius nekantraudamas jo 
laukė. Jis norėjo, kad šventa
sis Tėvas jį vainikuotų. Napo
leonas pats popiežių pasitiko, 
ir jiedu tuojąu susėdo į karietą 
— kiekvienas iš kitos pusės ir 
vienu metu. Iš šalies atrodė, 
kad buvo paskubėta ir apsi
lenkta su diplomatiniais papro
čiai, nes svečiui teikiama pir
menybė. Tačiau tai buvo pa
daryta sąmoningai ir taip suk
riai, kad niekas to-klausimo nė 
nekėlė. Karieta netrukus pa
judėjo rūmų linkui.

Rūmuose tuo tarpu sklido vi
sokiausių kalbų. GyvAi tauškėjo 
rūmų saugai, kai aš ėjau pro 
sales. Juos pralenkęs, atsidū
riau paties imperatoriaus kam

ALFRED VIGNY

baryje.,^ Atsiradau ten vienui 
.vienas prieš pailgą stalą, pa
ruoštą romėniška mozaika ir 
apdėtą gniūžtėmis popierių.

Esu daug kartų matęs, kaip 
Napoleonas susidorodavo su 
ta gausia korespondencija. Jis 
niekada nežiūrėjo jos atsidėjęs, 
neskaitė skubėdamas ar iš ei
lės. Pamatęs, kad yra prikrau
ta tiek daug laiškų, blokšdavo 
jubs ant grindų, kairėn ir de- » 
šinėn, kol likdavo ant stalo 
koki šeši ar septyni. Tuos jis 
ramiai atplėšdavo.

Tokia nepagarbi jo elgsena 
mane didžiai jaudino. Aš gal
vodavau, kiek daug laiškų, ra
šytų neviltyje ir liūdesy, atsi
duria po kojomis. Našlių ir naš
laičių beviltiški prašymai susi
laukia tik to, kad juos grubiai 

nužeria nuo stalo Napoleono 
ranka. Graudulio ir ašarų pri
mirkę lakštai, rašyti daugelio 
šeimų ,yra bato kulnies trypia
mi, it kokie negyvi kūnai kovos 
lauke.

Man rodės, jog visa tai me
na pačios Prancūzijos likimą, 
kurį valdė ta pati ranka, taip 
neapdairiai svaisčiodamos. Ji 
buvo t i k r a i 'p a j ė g i , 
bet ir brutali; ir tai 
niekam nekėlė nuostabos. Man
gi regėjosi, jog nebuvo teisinga 
be atodairos visa pavesti vieno 
žmogaus užgaidoms. Atsižvelg
tų jis kiek daugiau į kitus, 
ir kiti jį stipriau remtų.

Aš pats visada jaučiau, kad 
mano širdis šiaušiasi prieš tą 
žmogų. Bet ji spyrėsi silpnai, 
kaip vieno iš jo vergų. Mane 
tiktai gėlė žinia, kad jis taip 
atšiauriai susitvarko su kitų 
laiškais. Iš jų gi sklido graudūs 
kančios skausmai! Vieną kitą 
paskaitęs, aš stojau jų pusėje, 
pusėje tų žmonių, kurie impe
ratoriui aukojosi, o jis kopė jų 
nugaromis į garbę ir vis stip
riau veržė jungo diržus.

Aš kaip tik turėjau rankoje 
vieną tų laiškų, kai mano au
sis pasiekė būgnų garsai. Tai 
buvo ženklas, kad imperatorius 
jau atvyko.

Jūs, tur būt, žinote, jog iš 
toliau pirma pasirodo blykstelė
jimas ir tik paskui pasigirsta 
trenksmas, kai patranka iš
šauna. Lygiai taip yra su Na
poleonu: greičiau jį pamatai 

' negu išgirsti ateinant. Jis visa
da toks skubus ir, rodos, nieka
da neturįs pakankamai laiko. 
Vos tiktai jis įjoja į rūmų kie
mą, sargyba nespėja išsiri
kiuoti ir pasveikinti, o impera
torius jau dingsta rūmų dury
se.

Taip ir dabar jis padarė: 
popiežių paliko apačioje karie
toje, dar atokiai nuo dury, o 
pats skubiai nubrazdėjo į vir
šų. Jo pentinų žvangsėjimą. iš
girdau tuo pačiu metu, kai su
mušė būgnai. Man buvo likę 
labai maža laiko pasislėpti 
kambario įduboje, kur stovėjo 
niekeno nenaudojama lova, ati
dalytą uždangos.

Napoleorjas man atrodė susi
jaudinęs. Jis Singčiojo po kam
barį nerimdamas ir lūkesčio 
graužiamas. Kelis kartus įžam
biai pražingsniavęs, sustojo 
prie lango ir ėmė piritais barš
kinti į stiklą. Kai kieme pasi
girdo vežimo stabtelimas, lio
vėsi barbenęs, atsilošė nuo 
lango ir pradėjo stypčioti ant 
kojų, tarsi jis ten už lango bū
tų išvydęs didžiai jam malonų 

daiktą. Po valandėlės apsisuko 
ir šuoliu priskriejo prie durų. 
Jas atvėrus, ant slenksčio pa; 
sirodė popiežius.

Pius VII atėjo niekeno nely
dimas. Bonaparte skubiai už
trenkė duris. Jis tai atliko to
kiu mostu, it būtų buvęs kada 
kalėjimo sargu. Mano kūnas 
nuėjo pagaugais, kad aš kam
baryje pasilikau nematomas 
trečias. Sustingau ir nejudėjau, 
bet atidžiai klausiaus kiekvie
no žodžio, kuris čia buvo kitų 
dviejų pasakytas. •

Popiežius buvo aukšto stuo
mens, ir pailgo veido, kurį va
gojo išgyventos kančios žymės. 
Bet jo gelsvame veidą tvieskė 
sielos giedrumas ir dvasios kil
nybė. Akys jo .didelės ir juo
dos, žėrėjo vaiskiu spindesiu, o 
lūpomis žaidė švelni ir miela 
šypsena — atšvaistė jo gied
rios ir ramias nuotaikos. Tai 
nebuvo koks apgaulingai pa
saldintas šypsnis, kokį mes su
tinkame kasdienybėje; jis rodė 
popiežiaus krikščionišką tauru
mą. Ant savo galvos popiežius 
turėjo apvalią kepuraitę, o pro 
jos kraštus driekėsi sidabrinės 
plaukų surogos. Laibus jo pe
čius dengė rausvai violetinė ap
vali klostė, nuo kurios iki pė
dų leidosi figa sutana.

Popiežių; į kambarį įžengė 
tyliai. Jis ėjo ramiu nuosaikiu 
žingsniu, kaip tai daro išmin
tingi žmonės. Priartėjęs prie 
vienos didelės, romėniško dar
bo kėdės, paauksuotos ir her
bais išdailintos, giliai į ją įsėdo 
ir nuleido akis. Jis dabar lau
kė, ką jam pasakys antras, ita
las.

Vaizdas buvo labai patrauk
lus. Aš ir dabar jį aiškiai ma
tau. Ir anuomet regėjau ne ko
kį genijų tam kambary, bet 
tiktai žmogau; charakterį.

Tas žmogus, Bonaparte, ta
da dar neatrodė toks, kokį jį 
daug kas vaizduoja. Jis nebuvo 
dar riebumu aptukęs, neturė
jo išpampusių skruostų nei Lš- 
klypusių kojų, nebuvo ir toks 
juokingai apvalus, it pūzras. 
Nebuvo jis tada ir nevikrus, o 
priešingai*— gana bėglus ir 
judrus, veiklumo ir lankstos 
jam nestigo, savo judesy kar
tais buvo staigus, o kartais— 
grakščiai žaismingas. Tiktai jo 
krūtinė buvo plokščia ir siaura, 
žodžiu, jis buvo tokios pat po
vyzos, kaip kitada Maltoje, kai 
pirmą kartą jį sutikau.
Kai popiežius jau sėdėjo krės

le, Napoleonas ir toliau blaškė
si po kambarį- Jis pražingsniuo 
davo pro sėdintį svečią, ap

sukdavo ratą apie jo kėdę, lyg 
koks medžioklis, kuris atsar
giai tykoja savo grobio. Paga
liau staiga sustojo priešais ir 
užmezgė pokalbį, matyti, pra
dėtą dar karietai t>esisupant, 
bet labai jam nemielą pratęsti 
toliau.

“Aš vėl sakau, šventasis Tė- , 
ve, kad esu joks laisvama
nis. Aš ne-u su tais, kurie vi
sam laikui padeda į šalį religi
ją. Aš galiu jus užtikrinti, nors 
liekuosi senu respublikonu, kad 
vėl lankysius į mišias.”

Stipriai pabrėždamas pasku
tinius žodžius, jis aštriaLJuos _ 
nukirsdavo ir, sakytume, svai
dė popiežiui į veidą. Po trum
pos atlydos pats atsisuko ste
bėdamas popiežiaus veido iš
raišką: kokį įspūdį jam tai pa
darė? Napoleonas laukė, kad 
įspūdis turįs būti stiprus, nes 
buvo pasakyta aiškiai ir patai
kaujančiai. Tačiau senelis nu
leido akis ir rankomis susiėmė 4 
už kėdės atlošų, ant kurių bu- 4 
vo išdrožti ereliai. Popiežius at- J
rodė tartum kokia sustingusi 
Romos statula, nepajudinama 
ir nesujaudinama, o vis dėlto i 
bylojanti: "Esu pasirengęs iš-
klausyti visų jo tauškalų, ko
kie tik ateis jam į galvą.”

/
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Atodūsiai pripildys jūrą, 
Ir bus labai graudu tada, 
Kad viskas vėl pavirsti turi 
Be galo didele rauda.

Kai vandenis ir žemę kūrei, 
Jau, Viešpatie, matei tada, 
Jog šiandien išsilies į jūrą 
Vienos šntiies rauda.

ir ken- 
suteikia

Specialiai | 
kant lituanj 
loms Kanad

Dabar matprn, kad tos dvi 
kūrėjų kartas, jaunoji ir jau
niausioji, tąj tartum dvi sro
ves, j Rup© sūkurį patenka mū
sų jąųpįmas, kaip literatūros 
pričraejas. Senųjų nebe kiek 
belikę ir jų kūrybiniai idealai 
veikiau sutampa su jaunąja ar 
viduriniąja mūsų kūrėjų kar-

. Portretas, laimėję* antrąją premiją amerildeįių dailės parodoje M» 
shingtone 1952 m. Piešė dail. Joną* Aleksaadraviėiu*.

Tačiau, kai dabar skirstymas 
į grupes yra toks jautrus daly
kas, bijau pasidaryti netikslus 
ir čia pat bent tenka pastebėti, 
kad nėra taisyklės be išimties: 
atskirai imant, ir jauniausiuose 
užtiksi patriotinio pasinešimo, 
kaip lygiai ir vienas kitas vy
resniųjų išėjo j sceną ne vien 
su patriotiniu nusiteikimu, bet 
ir su vadinamom visuotinesnėm 
idėjom.

Čia ir tenka kiek stabtelti ties 
trim dalykais, išplauksiančiais 
iš mūsų šių dienų literatūrinio 
gyvenimo, būtent ties ištikimy
be tradicijai, ties gėrio ir gro
žio santykiu ir ties grožio pir
menybe. #

Ištikimybė tradicijai taip-pat 
suponuoja, kad jaunimas turi 
kritiškai nusistatyti dėl veika
lų, kurių idėjos, tos tradicijos 
atžvilgiu, yra “revoliucionieriš- 
kos”. Niekas juk nenorės* pasi
stojęs ant aukštesnės pakopos, 
kopti žemyn ir vėl pradėt iš 
naujo. Būtų tik laiko gaišini
mas. Kadangi mūsų tėviškės 
tradicijos sudaro integralią lie
tuvybės dalį, .negalime kirsti 
šakos, ant kurios sėdime.

negėrio priemaišom neužterš
tas, grožis. Kiekvienas kūrėjas 
kuria, kaip jo žemė ir galva 
(pasaulėžiūra) diktuoja, dėl 
to ne kiekviena svetima įtaka 
sveikintina ir mums reikalinga. 
Galbūt ta įtaka net mūsų žemės 
tradicijai priešinga. Taip ir vėl 
būtų prarastas idealas: ieškoti 
tyros kūrybos, o ne grumtis 
naujų idėjų įgyvendinimu.

Dėl to reikšmingas tiek mū
sų kritikų, tiek mąstytojų pasi
darbavimas svetimas literatūri
nes įtakas praskaidrinti, pasta
tyti jas Amžinosios šviesos fo
kuse.

Atiduodant pirmenybe gro
žiui, gali kartais atsitikti dau
giau negu nesusipratimas: im
ti graibstyti kūrėjus, kurie yra 
draugai tų, kurie prisidėjo prie 
mūsų žemės ir mūsų pačių li
kimo. Tačiau nė per meną jie 
negali būti mūsų draugai. Nors 
ir kaip gražūs bebūtų, tenka jų 
deimantus palikti ir atsiriboti 
“geležine siena” šiais totaliniais 
laikais, kada ir kitos vertybės 
atidalytos.

Bet čia jau susiduriame su 
visuotinės literatūros ir jos 
reikšmės ir veikmės mūsų jau
nimui klausimu. Tačiau atsaky
mas į jį negali tilpti šio rašinio 
rėmuose.

tika kalba iš veikalo, bet gro
žio harmonija su tiesa. O tąja 
harmonija jaunimas ir auklėja
si. Kiek veikalas bus ištikimas 
gėriui, tiek jis jaunimą ir auk
lės, kiek tas veikalas nepaisys 
ištikimybės gėriui ar net susi
durs su juo, tiek jis veiks jau
nimą žalingai. Patys didieji vi
suotinės literatūros veikalai 
niekad neprieštaravo gėriui ir 
žmonija jais auklėjosi ligi po 
šiai dienai.

Pirmenybe grožiui
Gražus dalykas, kai mūs jau

niausioji kūrėjų karta yra pa
sinešusi vien tyrojo grožio ieš
ko ja man. Jai turėtų labai pa
vydėti anų sunkių priešaušrio 
ar aušrinių laikų kūrėjai, kurie 
savo kūrybinės jėgas turėjo 
eikvoti, nemažiau propagandai, 
kaip pačiai kūrybai, grožio ieš
kojimui. Gal su jauniausiąja 
karta ateis visų išsiilgtas idea
las: štai h' lietuvis kuria gryną 
meninę kūrybą, atsipalaidojęs 
nuo visų išblaškančių aplinky
bių. Jei neklystų, dėl to dabar 
ir patriotinė lyrika dėl jos pi
lietinio, propagandinio pobū
džio taip nebepasitikima.

Be abejo, jaunąjį skaitytoją 
tas blykstelėjęs idealas vilioja 
labiau už viską. Jis net, lyg 
geru vandeniu plaukydamas, 
užmiršta, kad ten yra sąnašų, 
ir tikisi bent, kad jos bus pa
čio vandens išmestos, ir niekas 
neprilips prie jo balto kūno.

O vis dėlto ištikimybė supo
nuoja ištikimybę tradicijai ir 
gėriui. Brangus savas, ne sveti
mas, grožis, brangus ir tyras,

Drezdeno galerijoje paklausė, 
kur paslėpta “Sikstino Mado
na”, sykiu skubino j užtikrin
ti, kad visos meno brangeny
bės liks Vokietijoje; rusai tik 
norį jas apsaugoti. Tai buvo 
1945 m. gegužės 12. Po, poros 
dienų leitenantas Rabinovič su 
galerijos atstovu nuvažiavo į 
tunelį, kūr paveikslas buvo di
džiulėje dėžėje. Tą pat dieną 
sovietų kareiviai paveikslą į- 
krovė į sunkvežimį ir su gale
rijos atstovo žinia nugabeno į 
Drezdeną. Sunkvežimis su pri
veiksiu porą dienų išbuvo sker
dyklos kieme. Jį apžiūrėjo so
vietų specialistai majoras Cri- 
gerovas ir majoras Sokolovka.

Jau gegužės 22 paveikslas 
buvo nugabentas į Pillnitz pilį 
prie Elbės. Čia sovietai buvo 
padarę meno turtų surinkimo 
punktą. Čia padaro jų parodą 
rusam. Nuo to laiko oficialių 
žinių apie Raffaelio paveikslą 
daugiau nebuvo. Tik švedų 
spaudoje buvo paskelbta žinia, 
kad Maskvoje Tretjakovo ga
lerijoje buvo paroda, kurioje 
buvo išstatytas ir “Sikstino 
Madonos” paveikslas.

Beveik du šimtu metų išbuvo 
Raffaelio "Sikstinos Madonos” 
paveikslas Drezdeno galerijo
je. Ten jis vienas buvo atskira
me kambaryje, kaip kokioje 
koplyčioje, įrengtas. Kai ame
rikiečių ekskursija paklausda
vo, kiek, tas paveikslas vertas, 
aiškintojas atsakydavo: 15 mi
lijonų markių. Dabar ten jo 
nebėra .Kur dingo, istoriją pa
sakoja “Deutšche Korrespon- 
denz.” (

1944 buvo išvežtas augumo 
sumetimais į vieną tuneli i rie 
Pirna miestelio. Saksoni oje. 
Kelias dienas po sovietų ižy- 
giavimo leitenantas Rabino,.ė

KULTŪRINE KRONIKA
• Jurgio Jankaus knyga 

"Po raganos kirviu” jau spau
doje. Leidžia “Gabija” Brook- 
lyne. Iliustracijas piešė dail. 
Gedvilienė.

• Knygą Lentynos, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos biule
tenio, jau išsėjo 5-6 nr., gegu
žes - birželio mėn. Turinyje su
telkta* naujausių knygų sąra
šas, svarbesnieji periodikos 
straipsniai ir dailioji literatū
ra, gale tęsiama “Lietuviškoji 
literatūra tremtyje.” Redaguoja 
Liet. BibL Tarnybos vadovas 
A. Ružancovas ir tos Tarnybos 
patarėjas Br. Kviklys. “Knygų 
Lentyna” gali būti naudinga 
knygų platintojams, ypač toli
mesniuose kraštuose. Prenume
rata metams visur tik 1 do.. 
Kanadoje 
Liet.

tam feniksas iš pelenų staūdres- 
buvimui. Lietuviškasis 

kūrybingumas reiškėsi ir reiš
kiasi visur: ir slėptuvėse bom
boms krintant, ir stovyklų pil
kumoj, ir fabriko .ūžesyje, ir 
didmiesčio triukšme.

Jaunimas, kaip jautriausia 
tautos dalis, galima sakyti, yra 
pirmasis reaguotojas į literatū
rinius reiškinius. Kai pirmais 
ar antrais tremties metais te
pasirodė kokia maža eilių kny
gelė ar koks, kad tik pirmasis, 
prozos veikalėlis, besimokantis 
jaunimas jau juos gaudė, jau 
leido per rankas.

Tai buvo karštas ilgesys sa
vojo, gimtojo kūrybinio žo
džio, toli palikus namusf atsi
dūrus ten, kur viskas svetima, 
kur viską reikia pradėti iš nau
jo. Galbūt šiandie, kitom ap
linkybėm, tas ilgesys yra kiek 
atvėsęs, bet jau dabar, po vi
sos eilės metų, pats literatūrinis 
judėjimas veržiasi į jauną žmo
gų, ir jis jau negali pro jį 
praeiti negirdomis.

Taigi tik dabar, kai jau turim 
prieš akis eilę mūsų grožinės 
literatūros veikaKį, kurių vieni 
yra stipresni, kiti silpnesni, vie
ni meistriški, kiti bandomieji, 
vieni kritikų ir recenzentų iš
kelti, kiti pasmerkti, galime 
kalbėti apie jų reikšmę ir veik
mę mūsų jaunimui. Aišku, šio

jaunes
nioji mūsi^vrašytojų karta atsi
rado tremtyj su vadinamu atsi
neštiniu kūrybiniu kraičiu. Dėl 
to, ypač lyrikoj, svėrė daugiau 
patriotinis motyvas, išaugęs iš 
ilgesnio savo gimtosios Ižemės 
pažinimo. Jauniausiajai rašyto
jų kartai, vos su moksleivio ar 
studento švarku išbėgusiai, te
buvo tekęs tik pirmapradis sa
vo žemės pažinimas, nors ir jis 
buvo gaivalingas. Dėl to jų 
kūryboj kięk kitokį motyvai 
pasireiškė.

• V. K. Banaiti*, kompozito
rius, jau parašė pirmą veiksmą 
“Jūratės ir Kastyčio” operos. 
Opera turės tris veiksmus. 
Kompozitoriaus darbą remįjj? 
susidaręs biznierių būrelis.

Naujas vadovėlis
A. R i n k ii n o 

“KREGŽDUTE“, I DAIJS 
Elementorius skaitymai ir 

aplinkas pažinimas 
I-II skyriui 

parašyta pritai- 
utinėms mokyk- 
liAc ir Amerikoje.

Kaina 81.50 (kanadiškaišL 
Užsakymus ir pinigu^ siųs-

duris, parodo aukštuosius dva
sininkus ir jų nuotaikas.

Romano pagrindinis veikė
jas, kaimo ktinigas Luigi, išėjęs 
iš seminarijos, pergyvena į- 
vairių nuotykių, bandymų. Jis 
susiduria ir su komunistais ir 
veda ilgus ginčus. Komunistai 
priekaištauja Bažnyčiai už jos 
pompą. Luigi gina ir griauna 
įvairius komunistų argumen
tus. Vėliau jis patenka į Vati
kaną, kur susiduria su kitu 
gyvenimu, ir jam nešykšti kri
tikos.

Autorius Vatikane įvairiose 
aukštose pareigose* yra apie 30 
metų. Dažnai susitinka su po
piežiumi, kalbasi telefonu. Ro
manas taip pat turi bažnytinę 
aprobatą, ne Romos vikarijato, 
het Frascati diecezijos. Ir Va
tikano sluogsniuose jis sukėlė 
ne tik suridomėjimą, bet ir su
sijaudinimą, spėliojimų, ką 
vaizduoja romano herojai.

Manoma, kad pats popiežius 
bus skaitęs romano rankraštį 
ir davęs savo sutikimą.

1,50 dol. Adresas: 
BibUiografinė Tarnyba, 

602 Harvey St., Danvillc, III. 
USA.

• Bonnoje, Vokietijoj, rugp. 
12-15 buvo vadinamos “Baltų 
Dienos”. Viena diena buvo 
skirta politiniam Baltijos klau
simam, kita kultūriniam. Lie
tuviam atstovavo prof. A. Ma
ceina ir prof. Z. Ivinskis, Bal
tijos Instituto nariai. Kultūri
niais klausimais buvo trys pra
nešimai specialiai apie liaudies 
dainą. Prof. Maceina skaitė a- 
pie “Dainas kaip lietuvių liau
dies dvasios išraišką.” “ Pripa
žįstama, kad dienos praėjo 
sėkmingiau, nri buvo laukta.

• Pr< f. Z. Ivinskis Gorftin- 
geno bibliotekoje tarp Kara
liaučiaus archyvo dokumentų 
rado labai daug naujos me
džiagos apie vysk. M. Giedrai
tį. Darbus tenai baigs rugsėjo 
pradžioje ir paskui vėl grįš į 
Romos archyvais.

ATKUSTA PAMINĖTI
A. Rinktinas — KREGŽDU

TE, I dalis. Elementorius, skai 
tymai, aplinkos pažinimas iri 
metodinės pastabos. Pagal nau
jąją JAV ir Kanados lituanLtj- 
nių mokyklų programą. Išleido 
spaudos bendrovė “Žiburiai” 
Toronte. 96 psL. kaina 1.50 dol. 
Viršelis ir iliustracijos dail. J. 
Saarniit.

“Gęstančios žvakės” (Gan
dele che si spengon) — taip 
vadinasi naujas romanas, kurį 
neseniai išleido dar mažai žino
ma Rcmos leidykla. Tačiau ro
manas pasidarė populiarus. Jo 
parduodama tūkstančiai egzem
pliorių. Jis yra Amžinojo Mies
to dienos tema.

Romanas nėra literatūrinis 
stebuklas. Niekas netvirtina, 
kad jis meistriškai parašytas. 
Pasisekimą jam sudarė paties 
autoriaus asmenybė.* Jis pasira
šęs pilną pavardę: Monsignorc 
Antonio Bacd. Autorius yra 
vienas iš šv. Tėvo sekretorių, iš 
“Segretario dei Brevi ai Prin- 
cipi”. Į jo įstaigą ateina po
piežiaus raštai, skirti valdo
vams, valstybės vyrams, taip 
pat enciklikos, popicciškos 
konsistorijos patvarkymui. 
Šiuos raštus jis sutvarko ir at
baigia gražia lotynų kalba.

Romano populiarumui užte
ko, kad jį parašė žinoma Va
tikano kurijos asmenybė. Bet 
dar nuostabiau, kad “Gęstan
čios žvakės” praveria Vatikano

Jos niekas negirdės iš toto, 
Jos niekas nepajus arti.

Iš jūrų šoks laimingos žuvys— 
Jų žvynai sidabru švitčs— 
Grįš vakaras, atneš lauktuvių - 
Atodūsius nakties.

Ties gėrio ir grožio santykiu
Kūrėjo ištikimybėje tradici

jai bei tiesai artimai siejasi su 
ištikimybe gėriui. Kitais žo
džiais tariant, grožis negali 
prieštarauti nei tiesai nei gė
riui.

Lyrinėj kūryboj, kaip ir mu
zikoj, neįžvelgsi grožio susidū
rimo su gėriu. Kas kita prozi
nėj kūryboj, kur ne sielos nuo
taika, bet idėja keliama. Jau
nosios kartos kūryboj čia pa
stebim dvi grupes: tuos, kurie 
ištikimi gėriui kūryboj, ir tuos, 
kurie to gėrio nepaiso, dargi 
eina prieš jį.

Ištikimybė gėriui, šviesesnią
ja! bei kilnesniąja! idėjai, pasi
reiškė visa eilė mūsų viduri
niosios ir naujosios kartos ra
šytojų, kaip Grušas, Ramonas, 
Vaičiulaitis, Mazalaitė, Būda- 
vas ir kiti. Tai daugiau “gerų 
laikų” rašytojai. Dėl to vieno 
kito jauniausios kartos rašyto
jo nusistatymą už aiškų gėrio 
idealą sudrumstė nelemtos lai 
ko aplinkybės. J

Jaunimas, "beieškodamas vie 
grožio meno veikale, gali i 
nebepastebėti to veikalo susi
dūrimo su gėriu, su etika, su 
mūsų' doriniu supratimu ir 
gali net “išskėstom rankom” 
kūrinį pasveikinti. Gražus tas 
entuziazmas, bet reikalingas ir 
apdairumas. Grožis negali gė
riui prieštarauti. Gerbtinas 
graikų “Kalos kai kagatos” — 
gražu ir gera.

Teisingas ir kai kurių mūsų 
jaunųjų kritikų nusistatymas, 
kad meno kūriny, nėra ko ieš
koti nei pedagogikos nei mora
les. Aišku, tikras meno veika
las negali būti nei didaktinis nei 
moralinis. Kritiko požiūriu tai 
organinė visuma, sudėta .iš kū
no — viršinės formos 
los — vidinės formos.

tiškai vertinti. čia tuo tarpu 
turėsim pą$ĮtenfcĮnti viena kita 
sugestiją, kata musu jaunimas 
turėtų *w Įstatyti naujosios ir 
naujausios mūsų literatūros at
žvilgiu.

Tarp dviejų srovių
Tik maža mūsų tautos dalelė 

tesame tremtyj, bet ją, ne visai 
be pagrindo, rinktine vadina. 
Kas bėgo, gelbėjo nevien save, 
bet ir lietuvybę — tėvynės mei
lę ir ištikimybę savo tėvų tra
dicijoms. Tie, kurie yra trem
tyj; kad ir savanoriškoj, ir 
drąsiai laikosi lietuvy
bės, yra nemažiau brangūs, 
kaip ir anie pasilikusieji ir už 
lietuvybę kovojantieji 
Čiantieji. Vien tik tai 
rinktinio vardą.

Tiek vyresnioji tiek

■ ir sie- 
Taaau 

tam kūne radus kokį defektą— 
nusikaltimą gėriui —tenka 
klausti: O kas gi čia? Ir tenka 
tai vertinti ir atitinkamai nu
sistatyti.

Vis dėlto literatūra yra fa 
sritis, iš kurios jaunimas dau
giausia mokos ir kuria auklė
jasi. Ne pedagogika ir didak-

Kiok išleista ’ieiiivišku 
knygų

Li< tuvių Bibliografijos Tar
nyba suteikia žinių apie knygų 
leidimą per pirmą pusmetį šie
met ir praeitais metais. Padė
tis bema<ž nepasikeitė, šiemet 
knygų išleista 82, iš jų JAV 
bėse 63, Vokietijoje — 5, Ita
lijoje, Argentinoje ir Australi
joje po 3, Anglijoje, Belgijoje ir 
Kolumbijoje po vieną. Praeitais 
metais buvo išleista 83 knygos, 
kurių 66 JAV-bėse, 6 Vokieti
joj ir 11 kitose šalyse. Naujų 
periodinių leidinių šiemet įregi- 

. struota 10, kurių 5 JAV-bėse, 
2 Vokietijoje ir po 1 Kanadoje, 
Australijoje ir Indijoje. Praei- 
taisanetais pasirodė 9 nauji lei
diniai. Tenka pastebėti, kad 
1951 m. per pirmą pusmetį te
pasirodė tik 46 knygos.

Teatro kongresas
Šveicarijoje, Brigos mieste, 

rugpjūčio 12-17 dienomis įvy
ko pirmasis tarptautinis religi
nio teatro kongresas. Kasdien 
po keturias valandas buvo stu
dijuojama įvairios religinio te
atro problemos, vakarais ren
giami vaidinimo pavyzdžiai. 
Šia proga Lozanos “Pilies Te
atre” rugpiūčio 15 d. buvo sta
toma plačiai žinoma lietuvio ra
šytojo Milašiaus drama “Mi- 
guel de Manara”. Milašius yra 
laikomas vienu iš žymiausių 

-mūsų laikų religinės literatūros 
rašytojų.

Bibliniai filmai
Hollywoodas yra parengęs 

13 filmų šv. Rašto temomis.'Jos 
greitu laiku bus paleistos ’į 
pasaulį. Iš jų paminėtinos: 
“Dešimts Dievo įsakymų” — 
Mozės filmas, rėžis. Cecil B. De- 
Mille; “Sūnus palaidūnas” su 
Ava Garner ir Vittorio Gass- 
man; “Piloto žmona”, “Juoza
pas ir jo broliai”, “Babilono 
vergai”, “Marija Magdalena” 
su .Rita Hayworth”; “Išgany
tojo drabužis” pagal Lloyd S. 
Douglas romaną “Demitrijaus 
isterija” ir “Egiptietis.”

I
I



VLADAS SĄMOJUS

Kauno nuėstas su laivų prieplauka. Foto y. Augufcfiiin

m., bolševikams įžengus įLie- 
tuvą, turėjo bėgti iš namų ir,

ŽEMES ANT GYVOJO KARSTO
Įvadas į atminimą knygą “Lenktynes su Šėtonu*

laisvės kovose & kaip ryšinin-
Ir taip iki Vabalninko plen

tas bėga lygumomis, kuriose 
švyti gražūs viensėdžiai ir na
šūs derliumi Jaukai Baitų lan
ginių, raudonų plytelių ir skar
dinių stogų mirgėjimas prieš a- 
kis iškyla du balti Vabalninko 
bažnyčios bokštai. Didžiojo 
karo metu jie buvo artilerijos 

.nuversti. Dabar jie vėl naujai 
atstatyti ir pavakario ramybė-* 
je iš tolo atrodo grakštūs, di
dingi ir, tarsi angelai, rodos, * 
saugo tą ramų, arklų vagomis 
ir javų rėžiais išmargintą kam
pelį, iš kurio Lietuva susilau
kė ne vieno taip jai reikalinga 
mokslo vyro, visuomeninko, 
kultūrininko ar kitos srities 
darbininko.

Pasiekę Vabalninką susto
jam. Tikrovė štai kokia: rau
donoji armija jau Vilniuje, Za
rasuose ir kitose rytų Lietuvos 
vietovėse. Diena po dienos rau
donojo atėjūno kojos pasieks ir 
šį kampelį, žmonės išsigandę 
artėjančio siaubo. Kai kurie 
net keliasi tolyn į vakarus. Ir 
ši mudviejų su Vytautu kelionė 
ne šiaip sau malonaus pasiva
žinėjimo tikslu buvo suruošta. 
Mes palikome tėvus Gaižiūnuo
se. Rytoj rytą iš ten jie turi 
iškeliauti į Žemaitiją. Galbūt 
sugrįš ir atgal? Bet tik tada, 
kai raud. armija bus sumušta 
ir pavojus praėjęs. Nors vilties 

NAUJI SVEČIAI KENNEBUNK, ME
J atostogų kraštą, į Maine 

yalstybę, nuolat traukia vasa
rotojai iš karštų miestų. Lietu
siai daugiausia sustoja pasisve
čiuoti lietuvių pranciškonų va
sarvietėje Kennebunk Porte.

Šiemet vasarvietės gyveni
mas labai judrus. Beveik kas 
savaitę keičiasi svečiai: vieni 
išvažiuoja, kiti atvažiuoja. 
Rugpiūčio pradžioje pasibaigė 
berniukų stovykla. Su ja išva
žiavo daug vasarotojų, ypač tė
vų, kurie čia buvo kartu su sa
vo vaikais. Po pikniko vėl siūb
telėjo naujų svečių banga.

Paskutinėmis savaitėmis ato- 
__stogąvQ.iš New Yorko: A. Jane- 

vičienė su dukra. Žibutė Dau
gėlaitė, Irena Kersnauskaitė, 
muzikas J. Žukas su šeima, iš 
Maspetho, N. Y., prel. Balkūno 
mamytė ir sesuo, Laukaitienė 
su dukra; V. Kemežytė iš Ke- 
arny, Žemaitytė iš Scrantono, 
Pa., Sereikis su šeima iš Hart- 
foitio, Radžiūnas iš Ncvv Ha- 
ven.

Kartas nuo karto iš Ncw 
Yorko atvažiuoja pas savo va- 
sarojančią šeimą dr. J. Kazic
kas. Iš Bostonoatoętogavo Viz
girdienė su vaikais, Č. šidlau- 

/skaitė, T. Aleksandravičius.
Po pikniko vasaroti pasiliko 

Vyt. Marijošius su sūnumi. .
Kunigų taip pat nemaža va

sarojo: kun. V. Dabušis, kun. 
kleb. M. Kemėžis, kun. V. Že-

APSUPTAS SAUGU LANKU, rytu Vokletijo. “presii—f" Wll- 
helm Pek, ImM Vertyn*'k*«nanMlne janaim* stovykl*. Net i» 

vuj< tarpe negali pasirėdyti be etiprlee apoangos. (

no savijauta tokia, lyg būčiau 
grįžęs S motinos' ir seserį lai
dotuvių.

— Tai ką, sūnau, teks ir 
mums kraustytis tolyn, — dar 
birželio pabaigoje kartą beva- 
karieniaųjant prasitarė motina, 
kada tolimas bolševikų artile
rijos šaudymas jau buvo girdė
ti.

— Tik kokiomis priemonė
mis? Kada nei automobilio, nei 
arklio neturim, — dūsavo ji.

— Tokiems skurdžiams, kaip 
mes nėra reikalo nei krausty
tis. Kas mums ką darys? — 
bandžiau juokauti, nors ir pats 
netikėdamas savo žodžiams. 
Kad pavojinga likti namuose ir 
ramiai laukti ateinančių bol
ševikų, buvo aišku. Mūsų šeima 
bolševikų buvo, numatyta iš
tremti 1941 ml birželio mėn 
Bolševikams iš Lietuvos tik ką 
išbėgus, sukilėliai rado nespė
tus sunaikinti numatytųjų iš
tremti sąrasus, kur radosi ir 
mūsų šeima su vieno komu
nistuojančio žmogaus skundu.

Aišku, kurių nesuspėjo iš
tremti tada, nepamirš sugrįžę. 
Juoba, motinos nusikaltimas 
jiems nemažas. 1919-20 m., 

maitis, kun. Jonaitis, kun. dr. 
Ražaitis, kun. Vasys, kun. Ma
tutis, T. Juvenalis Liauba, T. 
Benediktas Bagdonas.

V. K. Jonynas iš New Yor- 
ko buvo keliom dienos atvy- 

; kęs, susipažino su vienuolynu, 
piešė apylinkės gamtos moty
vus.

Vyt. Maželis iš New Yorko 
visą savaitę fotografavo vie
nuolyno motyvus, gamtą ir bu
vusias iškilmes.

Literatūros muzikos vakaras.
Rugp. 5 d. vienuolyno biblio

tekoje įvyko vasarvietėje ato
stogaujančių svečių surengtas 
literatūros ir muzikos vakaras. 
Programai Vadovavo T. V. 
Gidžiūnas, vienuolyno viršinin
kas. Dainavo solistė Fel. Pupė- 
naitė - Vasiliauskienė, akompo- 
navo ir skambino J. Žukas, sa
vo kūrybos skaitė Paulius Jur
kus, Antanas Sužiedėlis ir Kęs
tutis Keblinskas. Po programos 
kun. kleb. M. Kemėžis papasa
kojo keletą anekdotų.

T. Viktoras Gidžiūnas, vie
nuolyno viršininkas, nuošir
džiai globoja svečius. Jis dabar 
rūpinasi, kaip priimti studentus 
ateitininkus, kurie čia rugpiū
čio gale ir rugsėjo pradžioje 
rengia savo stovyklą. Suvažiubs 

' apie 100 svečių. Iš Chicagos 
atvyksta specialus autobusas.

A. D

Tėvas, 
is .ir

slapstytis. Taip įeitam Lietuvos 
kampe ir užsiliko iki šios die
nos.

— Kas bus? Kur reiks moti
ną padėti? — sunkus nujauti
mas kasdien vis sunkiau kanki
no mane. Išviršiniai stengiausi 
visada būti linksmas ir paklus
nus, kad nors tuom apraminus 
motiną. Fronto pranešimai nie
ko gero nežadą. Kas dien toks 
pat fronto linijų išlyginimas ir 
vis aštresni šūviai rytuose. Vi
tebskas, Minskas jau kritę. At
viras kelias į Lietuvą...

Motina kasdien klausia: 
Sūnau, ar rūpinies, ar ieškai 
kas mus pavėžėtų .'

Ji dar vis nežino, kad aš. pa
siryžęs niekur nebėgti.

Birželio paskutinėmis dieno
mis ir mūsų kraštą pasiekia pa
bėgėliai iš rytų Lietuvos. Vie
toje užuojautos mano širdyje 
liepsnoja kažkoks pasipiktini
mas jais: “Matai, kada Lietuva 
jiems buvo visko pilnas ir dos
nus aruodas, jie šaunias pra
kalbas sakė ir didžiausiais pat
riotais dėjosi. Dabar, vargui 
artėjant, bėga.”

Žinau, jei aš pabėgsiu, tą pa
tį ant manęs sakys tie, kurie 
pasilieka, kurie ruošiasi sun
kiai ir kietai kovai už savo ir 
savo tautos egzistenciją.

Liepos mėn. pradžioje pa
vyksta surasti susisiekimo prie
monę kelionei į Žemaitiją. Mo
tina visai nė negalvoja apie 
Vokietiją, šventai įsitikinusi, 
kad bolševikai Aukštaitijoje il
gai neužsfbus, nekalbant jau a- 
pie Žemaitiją, kurios tikrai ne
pasieks. Toks įsitikinimas bujo
ja apylinkės žmonėse, tam tiki 
ir motina. Turbūt, pasėkoje 
nesugriaunamo pamaldumo ir 
pasitikėjimo Dievo gerumu, ne
įsivaizduojant kaip ir už ką 
Dievas vėl gali Lietuvą baus
ti.... (B. d.)

Jei Lietuva būtu laisva^.
(Atkelta iš 3 p.) 

matyti, kad rusės vad. “katiu- 
šos”, nešiotų baretes — visos 
nešioja puošnias skrybėles. Kas 
vasarą jos šeimininkai išvyk
davo Vasaroti į Lampėdžius. E- 
są vien kambarys jiems ten 
kaštuojąs sezonui 500 rublių.

Mano šeimininkai nebuvo re- 
’ ligingi ir šabaso nėlaikė. Kai

mynai žydai buvo pamaldūs ir 
laikėsi savo tikybos papročių— 
eidavo ir sinagogom Jos šeimi
ninkai dažnai kaimynus pa
juokdavo.

Mano šeimininkai skaitydavo 
• rusišką laikrašti, kurį pirkda

vo kioske. Kiek pamenu, laik
raščių Kaune po butus niekas 
neišnešiojo.

Nors šeimininkai buvo ir 
bolševikinio nusistatymo, bet 
vistik

klausydavosi užsienio radijo 
pranešimų ir buvo nervingi.
Užsienis klausytis buvo labai 

sunku, ne> sovietai trukdydavo. 
Nors šeimininkų radijo apara
tas buvo geras ir naujas, 
užsukus Londoną ar kitą 
karų stotį buvo girdėti 
burzgimas ir cypimas — 
šimtas velnių jame šokius reng
tų (taip išsitardavo šeiminin
kė).

Būdama Kaune mažai kur 
išeidavau, nes bijodavau, kad 
milicija' nesuimtų ir kur nors 
neišvežtų. Kartais su šeiminin
ke nueidavau į kiną. Kaune bu-

va- 
tik 
lyg

MIRĖ SUSIPRATĘS LIETUVIS P. MIKELIONIS
Po trumpos ligos negailestin

goji mirtis išplėšė iš gyvųjų 
tarpo Juozapą P. Mikelionį. 
pirmutinį N. H. valstybėje lie
tuvį graborių - balzamuotoją. 
Jis mirė liepos 30 d. Iškilmin
gai palaidotas rugpiūčio 3 d.

Iškilmingas Mišias atnašavo 
velionies krikšto sūnus, kun. 
Juozapas Svirskas iš Lynn, 
Mass. Diakonu asistavo kun. 
J. Bucevičius, šv. Kazimiero 
lietuvių par. klebonas ir subd. 
lasalietis J. Pisczalka iš West- 
field, Mass., artimas mirusiojo 
draugas. Be minėtųjų dar atis
toję buvo kunigai: Adolfas Vai
nauskas, Eugene Drank, Jonas 
Blaževičius. Velionis buvo pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinėse 
su kariškomis apeigomis. Lai
dojimo direktorium buvo Fer- 
nand Desjardins, o grabnešiai 
— jo kolegos graboriai: A. 
Phaneuf, P. Anctil, J. Conlon, 
R. Sullivan. M. Riviere, 
Bouchard, G. Dumont.

A. a. Mikelionis buvo gimęs 
spalio 25, 1908 m. Nashuoje.

M.

vo tik 3 kino teatrai. Kinuose 
buvo rodoma rusiškų ir vokiš
kų filmų. Buvau keletą kartų 
su šeimininke nuėjusi į šokius, 
kurie buvo rengiami vienoje 
kavinėje už miesto sodo, čia 
publika daugiausia taip pat iš 
žydų ir rusų. Nors tai ir buvo 
kavinė, bet kavos gauti nebu
vo galima — stiklinėmis buvo 
geriamas alus ir degtinė. Dau
giausia buvo šokama valsas, 
fokstrotas ir tango — kitų šo
kių, šokamų čia vakaruose, ne
buvo.

Nors kavinė buvo pirmaeilė, 
bet rusų karininkai šokdavo su 
kepurėmis, papirosais dantyse, 
pentinais,naganais prie diržų. 
Vaizdas būdavo šlykštus, ir aš 
mieliau likdavau namuose. La
bai dalinai įvykdavo ten ir 
muštynių, kur žydai nuo rusų 
karininkų gaudavo nemažai 
pylos.

Būdama kaime labai pamė
gau ir pamilau lietuvius ir jau
čiausi jų šeimos nariu, tačiau 
persikėlus j Kauną susiartinti 
su lietuviais nepavyko. O tam 
priežastis — kad tarnavau pas 
žydus. Tokių vokiečių lietuviai 
labai vengė.

Jei Lietuva~būtų kada lai
vą. mielai jon nuvykčiau —bent 
pamatyti tuos savo jaunystėje 
pramintus takus — baigta pa
sakojimą vokietaitė.

PLB Vok. Inf.

Visą laiką gyveno tame mies
te, išskiriant 1942 - 1945 me
tus, kuriuos praleido karo tar
nyboje Pacifiko frontuose.
' Velionis buvo darbštus, ener
gingas ir susipratęs lietuvis. 
Atgaivino prisnūdusią 20 L. 
Vyčių kuopą ir ėmėsi organi
zuoti lietuvių beisbolo ir krep
šinio ratelius. Buvo subūręs pir
mutinį pusiau - profesionalinį 
krepšinio ratelį. Su savo ko
mandomis važinėdavo po kitas 
kolonijas ir išsikovojo N. H. 
valstybės čempionatą.

Per vargus siekė mokslo ii’

LIETUVIŲ ŠVENTE ŠKOTIJOJ
Škotijos gražioje- Carfino 

grotoje, rugpiūčio 2 d., lietu
viai šventė savo metinę šventę 
labai iškilmingai ir su procesi
ja. Šiais metais ypatingai Die
vas nepagailėjo gražaus oro. ir 
iš visos Škotijos susirinko di
džiuliai būriai maldininkų. 
Šventėje dalyvavo ir trys lie
tuviai kunigai: kuri. J. Gutaus
kas, Škotijos lietuvių klebonas, 
kun. S. Šimkus iš Edinburgho 
ir kun. Smilgevičius iš Romos.

Iškilmės prasidėjo didinga 
grotos takais procesija. kuri 
nusitęsė apie mylią kelio. Jung
tinis choras, 'kurio dMelė dalis 
(mergaitės visos) vilkėjo tau
tinius drabužius. Darnus mar
gumas labai stebino pakelėje 
stovinčius škotus. Procesijos 
eisenoje choras giedojo gies

mes ir per garsiakalbį buvo kal
bamas rožančių-.

Procesija baigėsi švč. P. Ma
rijos Apsireiškimo aikštėje, 
kur prie Nassabelio uolos pra
bilo svečias kun. Smilgevičius. 
Kalbėtojas, komentuodamas šv. 
Petro žodžius, ugningai pa- 
pabrčžė. kad kiekvienas žmo 
gus, apsivalęs savo nuodėme< 
jau čia žemėje savo širdyje ir 
sieloje gali sukurti tikrąją krik
ščionišką laimę.

TRADICINE RI DENS 
ŠVENTE — 

Lietuvių diena ir piknikas — 
bus Brockton, Mass., Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų vienuo
lyno sodyboje (261 Thatcher 
St.), rugsėjo 7 d. (pirmadie
nį), Darbo dieną. Visi Naujo
siom Anglijos lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. šventę 
rengia vienuolyno rėmėjai, va
dovaujami prel. Pr. Juro iš 
Latvrence, Mass. Programa rū
pinasi brocktoniečiai — P. Ku
bilius, O. Cesnienė ir J. Ja- 
kavcnytė. Neapleiskime progos 
dalyvauti paskutiniame dides
niame iių metų piknike! 

vakarais lankydavo balzamuo- 
tojų kursus, kuriuos baigęs ta
po diplomuotas graborius ir už 
savo nuoširdų patarnavimą vi
sų buvo lamai mylimas. Rėmė 
kilnius ^kitų darbus ir užjaus
davo visus skausmo valandoje, 
o ypač finansiniai rėmė savo 
lietuvišką šv. Kazimiero para
piją, misijų reikalus bei kitokią 
šalpą.

Velionis palikoTiūliūdime mo
tiną Agnietę Mikelionienę, daug 
giminių bei pažįstamų. Teilsisi 
ramybėje! A. M.

Po pamokslo buvo suteiktas 
palaiminimas švenčiausiuoju. 
Pasibaigus religinei daliai, dar 
ilgai būreliai nesiskirstė na
mo. Prie vartų, kur plevėsavo 
D. Britanijos ii' Lietuvos vėlia
vos ,būreliai šnekučiavosi ir 
pamažu tesiskirstė. Vieni ėjo 
užvalgyti, kiti dairėsi savo pa- 

. žįstamų Iš tolimesnių vietų. Vi
si grįžo namo patenkinti ir at
sigaivinę dvasioje.

J. Butkevičius

puikiai IMMACULATA spaudos 

išleistas mažasis maldyn.'is

KUN. ST. YM>S

DARBININKO” ADMIN.

MO Bu*tiwick A t r.,

Brooklyn

SI IMTA ANTPf.. Dr. lUnnelorr 
Lehoff Nuimt* vakaru Berlyne, 
kai |i Katulę nufotografuoti viena 

amerikiečiu žvalgybos karininku. 
Ji kaltinama, kad bolševikams 
duodavo žinias apie amerikiečiu 
žvalgybos auto mašinas (jų nu
merius) ir pačiu* asmenis.

r
:: *•

Stebuklingos Dievo Motinos Šiluvoj* 
ATLAIDAI MARIANAPOLYJE

Š. M. RUGSĖJO 6 D. — SEKMADIF.
Mišios ir įstatymas švč. Sakramento

• Iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas
• šventės užlxūga. privesi ja. pamokslas
• Išpažinčių bus klausoma visą laiką.

Šalti ir karšti užkandžiai bus galima gauti pačiame 
Marianapolio (Kirke.

r

A

t

• Trijų jaunuolių naujas ke
lias. Rugpiūčio 15 d. pranciško
nų vienuolyne Troy, N. Y. bu
vo apvilkti pranciškoniškais 
rūbais trys jaunuoliai: Sigitas 
Simanavičius iš Maspeth, N. 
Y., Jonas Bacevičius iš East 
Chicago, Ind. ir Pilypas Kvede- 
ris iš Pittsburgh, Pa. Visi trys 
įstojo į lietuvių pranciškonų or
diną, bet kadangi lietuviai 
pranciškonai, palyginus dėl 
mažo naujokų skaičiau i, neturi 
savo naujokyno, tai pranciško
nų vyriausybė siunčia naujoky
ną atlikti į kitus pranciškonų 
vienuolynus. Naujokynas tęsia
si vienerius metus. Jį baigę to
liau tęs filosofijos ir teologijos 
studijas pranciškonų seminari
jose. Pagal ordinų paprotį, į- 
stojantiems yra keičiami var
dai. Tuo norima išreikšti nau
jo gyvenimo simbolį. Dabar Si
gitas vadinasi Augustinu, Jo
nas — Juozapu ir Pilypas — 
Antanu. Pirmieji du yra trem
tiniai, o Kvedaris —trečiosios 
kartos Amerikos lietuvis.

• Liurdo grotos Kennebunk 
Port, Me., pašventinimo iškil
mių nuotraukos, kurios buvo 
praėjusiame Darbininko nu
meryje, yra nutrauktos fotog
rafo Vyt. Maželio, 422 Mena- 
han St., BrookJyn, N. Y.

• Jurgita Jasaitytė, žinomo
jo Lietuvos chemiko ir veikėjo 
Dr. Viktoro Jasaičio duktė, gy- 
vertanti VVaterbury, Conn., iš
tekėjo už Jono Kovalskio.

• Sheboygan, Wis., lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo parapija 
šiemet mini 5Q metų sukaktį. 
Iškilmingos ta proga pamaldos 
bus- rugsėjo 6 d. Pontifikalines 
mišias laikys vysk. R. Atkielski, 
Mikvaukee diecezijos augzilia
ras. Rugsėjo 20 d. bus bankie- 
tas parap. salėje. Bankiete da
lyvaus vysk. V. Brizgys. Para
pijos klebonu yra kun. Jokūbas 
J. šlikas.

• Henrikas Jonasas, lietuvis 
tremtinys Vokietijoje, mirė lie
pos 26 d. Duesseldorfo ligoninė
je. Gyveno Bielefelde.

PA.PHILADE III
Šv. Kazimiero lietuvių p 

pija, atstačiusi gaisro sunaikin
tą bažnyčią, ruošiasi didelėms 
iškilmėms: didžiojo altoriaus 
konsekracijai ir bažnyčios pa
šventinimui. Altoriaus konsek
racija įvyks rugsėjo 12 d., šeš
tadienį. Konsekruos J. E. vysk. 
V. Brizgys. Bažnyčios pašven
tinimas bus sekančią dieną, \ 
sekmadienį, rugsėjo 13. šven
tinimo apeigas atliks pats Phi- 
ladelphijos arkivyskupas John 
F. O’Hara. Iškilmėms ruošian
tis dabar skubiai baigiami baž
nyčios vidaus įrengimai. Baž
nyčia,' kaip žinoma, buvo pa
degta prieš pusantrų metų.

t

Gaunamas:

i



CHICA60JE IR APYLINKESELIETUVIŲ DIENA CLEVELANDE
KO?

Help wanted Feniale
stp

Svarbesnieji naujo įstatymo bruožai

Skiriasi nuo DP biliaus

Help Wante<l Malė

REIKALINGI
DARBININKAI

Kreiptis asmeviCkai:

• LAB TECHNICIAN
• X-RAY TECHNICIAN

Amerikos Lfetavię PSie&y 
Ktebo piknikas rugp. 9 d. iž ki
tų Šios rūšies pramogų išsisky-

gee Relief Ast of 1953’ 
aptarti būdus 
praktiškai jį vykdyti.

bet nežinojau, kad esi didelis 
vyras.”

Geros darbo sąlygos

Malonūs bendradarbiai

Duodamos uniformos

Mrs Oor* Rouaata Thoming iš Stanton. Mo^ sulaukusi 40 metų su- 
kaktie*> kaip yra mokytoja, sveikinama seniausio savo mokinio 33 
metu ir jauniausiai mokinės 8 metų.

ir
ir priemones

rintiems 
ams, po-

(atsilankė apie 600 žmonių), 
komiškų gerai suorganizuotų 
dalykų programa ir... veltui 
duodamu alumi.

niečių lietuvių veikėjas 
niaus krašto liet 
Clevelando skyr

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

rugp. 30 d. naujosios parapijos 
sode. Bus programa, Šokiai, bu
fetas. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Altas rūpinasi išlaisvinti Lietu
vą, paskutinis labai svarbus bei 
garbingas jo žygis — Kersteno 
rezoliucijos priėmimai Ameri
kos Kongrese, tad remti Altą’ 
yra kiekvieno lietuvio parei
ga.

V. Alseika, lietuviškos spau
dos aktyvus bendradarbis, vil-

(Vil
ių sąjungos 
įs valdybos

RESTAURRANT & LOUNGE
8155 West Ogden 

LYons 3-4835

kad šis lietuviškas įvykis būtų 
gaivinamas mūsų tautinės dva-

TARNAIČIŲ
Modemiška virtuvė

Politūros ir buferavimo 
darbams

Lietuvos VyciŲ Radijo Programa 
TnMrihw> Ii atfprtes r»4l> W1jOA. 1SM kyteeyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 Iki 2:00 vai. Jei norite 
Mojo radijo programoje skelbtis, kreipkite* adr»>su:

veiande, rugsėjo pradžioj iš
vyksta į Vokietiją, kur dirbs 
Vliko Vykdomoje Taryboje in
formacijos darbą.

Kreiptis

SOPHIE KUSPER

Anąkart mano dėmesį pa
traukė toks keistas tukseni
mas, tartum kokio genio į 
stuobrį. Įsprūdau į vidų namo 
ir žiūriu — sėdi žmogus už to
kios aukštos mašinos, kaip ko
kių staklių, ir kalena. Sukasi 
ratai, kilnojasi svarsčiai, girg
žda, šnypščia ir lieja karštą 
metalą. Jis čia pat. stingsta gra
žiomis kaip sidabras plokštelė
mis.

— Gražu, —sakau tam pa
linkusiam ir pagilusiam žmo
gui.

— Kas gražu? — pakelia jis 
į mane akis.

— Viskas, —atsakau, — ir 
tas kalenimas ir žibėjimas.

— Pasėdėtum čia pats, tai 
tau akyse pažibėtų. Va. žiū
rėk, — ir jis man parodė mar
gai prirašytą lapą. Raidės ten 
buvo suspaustos, raudonai ir 
žaliai taisytos ir pertaisytos, ki
tos nutrupėjusios, neišskaito
mos. — Ar ką nors supranti?

— Nieko neišskaitau, —pra
sitariau, bet paskui sumojau, 
kad tai bus rankraštis laikraš
čiui. Vadinasi, tą išmargintą 
tekstą reikia įkalti į metalą, 
kad paskui atsimuštų į puslapį. 
— Aha, tai ar nebūsi pats vy
riausias sėdimasis, arba kaip 
žmonės sako — linotipininkas, 
rinkėjas?

— Matai gi, tai ko klausi?
■ — O, aš noriu dabar daugiau 
paklausti, jei jau čia atsiradau. 
Sakyk, kodėl laikraštyje ir 
knygose atsiranda klaidų?

— Kokių klaidų?
.. Na, labai paprastų. Saky

sime, turi būti “kartis”, o iš
eina “bartis”. Ar už tai niekas 
nebara?

— Tegu jie džiaugiasi, kad 
aš jų nebaru. Tik įsivaizduok, 
čiulbamasis, kokius rankraš
čius pristato. Gėdos neturi tie 
rašomieji! Va, žiūrėk, rodos 

■mašinėle rašyta, o ar ką į- 
skaitai* Pusė raidės yra, o ki
tos pusės nėr. Kitur visas žodis 
neišskaitomas. Arklio akis rei
kia turėti, kad suprastum. Ir. 
vadinasi, žmonės kultūringi, 
mašinėle rašo. Tik juostelę 
naudoja, tur būt. nuo pirmojo 
žmonijos tvano. Gerai, jei re
dakcija kada sųsmyli ir perra
šo. Bet kam ir ją tuo darbu 
apkrauti? Juk jeigu rašė, laiką 
gaišino, tai kam dar kitam gai
šina? Negali jau nusipirkti nau
jos juostelės. Aš to nesupran
tu.

— Aš irgi nesuprantu, kaip 
galima rašyti ir nedarašyti.

— 0 kiti dar ir kitaip daro. 
Parašo jie angliška mašinėle be 
jokių lietuviškų ženklų. Vadina
si, žinokitės, kaišiokite ženklus 
patys. Redakcija, rodos, sukai- 
sioja. bet kiek jų dar lieka? 
Paskui sako — klaidą padarė. 
Padaryti jiems reikėtų vieną 
pastabą: be lietuviškų ženklų 
rankraščio nepriimame. Žinoki
tės!

— Dabar žinosi, — pasakė 
jis man. — l*ą į sa-.V<’ti 
turi parašyti. Rašyk: visi ra
šomieji, kurie valdėte mašinė
les, valdykite ir save —ne
kankinkite redakcijos ir lino
tipininko neišskaitomu tekstu, 
nublukusiu nušutusiu, suraiz
gytu. nuvalytu nuo visų ženk
lų. Apsivalykite kartą nuo sa
vo nerangumo ir turėkite bent 
kiek'mandagumo ir pagarbos" 
kitam žmogui, kuris turi gadyti 
akis. ">ykti ir nervintis.

Aš pažadėjau tą pareiškimą 
pasiųsti į pasaulį, o jis sėdo 
toliau stuksenti.

Žv. BePastogis

telkti ko daugiausia lietuvių ir 
sudaryti sąlygas jiems atsigau
ti bei pasižmonėti, pagaliau 
pačią LB išvesti į viešumą. 
Lietuvių diena bus pradedama 
pamaldomis. Ji susiejama su 
rugsėjo 8 d. Tautos švente, kuri 
skiriama didingai Lietuvos pra
eičiai paminėti. Programai St. 
Paparčio yra sudaryti Lietuvos 
vaizdai "Tave svajojam. Tėvų 
šąlįę”, kuriems medžiaga yra 
paimtaSaUetuvių literatūros— 
senovės šventvakaris iš “Algi
manto.”, Lietuvos" vaidilučių 
aukos apeigos, tautos dvasios 
ieškojimas iš Vydūno “Prabo
čių šešėlių”, V. Kudirkos 
“Varpo” “Kelkite, kelkite” ir 
kt. Vaizdus atksleis gražusis narys), 3 metus išgyvenęs Cle- 
lietuviškas žodis, dAina ir šo
kis (judesys). Atliks Čiurlionio 
ansamblis, Rūtos teatras, litu- . 
anistinės vysk. Valančiaus mo-' 
kyklos tautinių šokių grupė ir 
kt. meninės pajėgos. Dirigentas “ 
muz. Alf. Mikulskis, pastaty
mas ir režisūra akt. P. Maže
lio, šokių vadovai Aid. Rauli- 
naitienė ir L. Sagys, dekorato
rius dail. K. Žilinskas, medžio 
darbai A. Zdanio. Vietą duoda 
O. ir Edv. Karnėnai prie Bed- 
fordo (buv. Šulcų rezidencija). 
Įėjimas su loterijos bilietais 
(vieno bil. kaina 25 centai) 
Fantus aukoja mūsų biznieriai : 
Brazis — Bros, Dunbaras, Obe- 
lienis, Iz. Šamas, Suopis, Stepo
navičiaus Tigro kavinė ir kt. 
Atsigerti bei užkąsti pateiks J. 
Žukauskas, Ib. Navickienė ir 
kt. Bus šokiai, organizuojami 
žaidimai. Dienos šūkis — visų 
lietuvių solidarumas ir bendras 
džiaugsmas. Mašinos prašomos 
vykti tik pilnos: kaimynai pa
imkite kaimynus, pažįstami — 
pakuštamus, draugai — drau
gus, senieji — naujai atvyku
sius, naujai atvykę — senuo
sius ir t.t. Kas neturės kuo nu
vykti — tiems bus parūpinti 
specialūs autobusai.

Kun. dr. Vyt. Balčiūnas, Ro
mos lietuvių kolegijos dvasios 
vadas, dabar svečiuojąs^ Ame
rikoje, lankydamasis Clevelan- 
de ((čia su šeima gyvena jo 
brolis Petras, buvęs gimnazijos 
mokytojas ir direktorius), rug
piūčio 9 d. turėjo išvyką kartu 
su ateitininkais sendraugiais. 
Svečias pasidalijo Italijos ir Ro
mos gyvenimo aktualijomis. 
Pokalbiui vadovavo Ateitie; 
klubo pirm. S. Laniauskas.

Rašto klubo susirinkime, į- 
vykusiame rugp. 8 d. pas Au- 
gustinavičius, V. Mariūnas 
skaitė apie aktualiją kaip epi
nės kūrybos tematiką. Pirmi
ninkavo šeimininkė Aid. Augu- 
stinavičieriė. Diskusijose daly
vavo A. Balašaitienė, St. Barz- 
dukas, J. Liudžius, dr. P. Skar
džius, žižniauskienė ir kt. Pri
eita bendra išvada, kad aktua
lijos beletristai savo veikalų 
medžiagai gali imti, tačiau jos 
turi būti literatūriškai apdoro
tos; pagrįstos publicistikos bei 
reportažo priemonėmis jos jau 
nebepriklauso meno sričiai.

Liet. Kultūros Fondo tradi
ciniame vasaros pobūvy - gegu
žinėj. įvykusiam rugp. 16 d. dr. 
S. Tamošaičio rezidencijcri. pro
gramą atliko vengrų kolonijos- 
menininkai: pianistas, smuiki
ninkas, violončelistas ir daini
ninkas. Svečiai pateikė būdingų 
vengrų muzikos bei dainos da
lykų, ir tuo šis jų pasirodymas 
buvo įdomus.

1953 m. rugpiūčio 25 d., nr. 61

Į studentų ateitininkų drau
govės valdybą naujiems mokslo 
metams išrinkti: Arv. Barzdu- 
kas — pirm., Dž. Staniškis — 
sekr., Aid. Valaitytė — iždin.

Naujas šeimas sukūrė: rugp.
1 d. nauj. parapijos bažnyčioje 
susituokė Al b. Kazlauskaitė ir

VI. Petukauskas, šv. Jurgio 
bažnyčioj Aid. Naujokaitė ir 
Pr. Totoraitis.

Į Amerikos kariuomenę iš
vyko: V. Macijauskas (savano
riu į aviaciją), Vyt. Muliolis.

NAUJOS VILTYS IR GALIMYBES
Naujas imigracijos įstatymas — Refugee Relief Act of 1953

Rugpiūčio 13 d. New Yorke, 
Roosevelto viešbutyje, įvyko 
svąrbi American Committee on 
Special Migration ir National 
Cafholic Resettlement Council 
bendra kon||rencija, kurioje 
dalyvavo apie 60 įvairių organi- 
nizacijų atstovų. Balfą atstova
vo pats pirm. kan. prof. J. B. 
Končius ir reikalų vedėjas P. 
Minkūnas.

Konferencijos uždavinys bu
vo pagrindinai išnagrinėti nau
ją imigracijos įstatymą —Pub-

Buvęs DP komisijos komisio- 
nierius Mr. E. O’Connor pa
punkčiui išanalizavo priimtą j- 
statymą, ypatingai atkreipda
mas dėmesį į tuos įstatymo pa
ragrafus, kurie visiškai skirias 
nuo ankstyvesnio DP biliaus. 
Pats faktas, kad Kongresas 
priėmė šį įstatymą, yra labai 
svarbus reiškinys, nes dauge
liui tremtinių jis suteikia nau
jų galimybių patekti į Jungti
nes Amerikos Valstybes. Ypač 
šis įstatymas svarbus lietu
viams, kurių kvota tiek maža, 
kad kai kuriems lietuviams 
tremtiniams, užsiregistravu
siems Amerikos konsulatuose 
vykti į Ameriką, eilė gauti vi
zą būti! atėjusi po 50 ir dau
giau nfetų.

□Padėtos pastangos
ySį įstatymą pavyko pravesti 
tiktai po pusantrų metų inten
syvių pastangų ir įrodinėjimų, 
kad jis būtinai reikalingas. Bal
fo vadovybė nuo pat pradžios 
šioje kovoje aktyviai dalyvavo, 
žodžiu ir raštu kreipdavos į se
natorius ir kongresmanus, duo
davo parodymus senato ir rū
mų juridinėse komisijose, savo 
mcmerandumais, laiškais, tele
gramomis prašė Kongresą įsta
tymą priimti ir ypač visą laiką 
budėjo, kad į įstatymą nepa
tektų kai kurių senatorių ir 
kongresmanų siūloma data, kad 
įstatymas apimtų tiktai po 
1945 m. gegužės 8 *d. paspru
kusius iš už anapus geležinės 
uždangos pabėgėlius. Įstaty
mas lietuvių tremtinių atžvilgiu 
yra palankus ir duoda galimy
bių buvusiems DP Europoje, o 
taip pat vėliau atbėgusiems iš 
už anapus geležinės uždangom 
lietuviams, kurie negalėjo nau
dotis DP įstatymu, lygiai vo
kiečių kilmės pabėgėliams, gi- 
musiems Lietuvoje (vadina-

miems repatrijantams) pagrei
tintai atvykti į Ameriką, jei 
jie atatinka bendro emigracijos 
įstatymo sąlygoms ir reikalavi
mams.

Smulki įstatymo vykdymo 
procedūra paaiškės po kelių sa
vaičių, kai bus išleistos įstaty
mui vykdyti taisyklės. įstaty
mą vykdys Valstybės Departa
mento “Buerau of Security and 
Consular Affairs” administra
torius, kuriuo yra Mr. Scott

McLeod, ,ir Amerikos konsulai.
Šiandie į Balfo įstaigą daug 

kas kreipias, prašydami smul
kių paaiškinimų ir blankų dar
bo ir buto garantijoms. Nors 
įvairios detalės paaiškės tik 
paskelbus įstatymui vykdyti 
taisykles, tačiau dabar galima 
nurodyti svarbesnius įstatymo 
bruožus ir kas jau dabar atlik
tina, kad lietuviai pilniausiai iš
naudotų įstatymo teikiamus 
galimumus.

Svečias nebuvėlis
Rugpiūčio 12-23 d. Chicagos 

lietuvių tarpe viešėjo svečias 
nebuvėlis - kanauninkas Myko
las Vaitkus, plačiai žinomas ra
šytojas ir poetas^ Čionai sve
čias turi daug pažįstamų, senų 
bičiulių ir dar daugiau gerbė
jų. Jų palankumas svečiui pasi
rodė, kai įvyko jam pagerbti 
viešas susirinkimas, kurį su
ruošė Lietuvių Rašytojų Dr-ja 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
rugp. 15 d. Trumpas praneši
mas laikraščiuose sutraukė 
gausų šviesuomenės būrį. Rin-‘ 
kosi visi be pažiūrų skirtumo. 
Atsilankiusių tarpe buvo prof. 
Viktoras Biržiška, Dr. Garmus, 
Dr. Margeris, Kleofas Jurge
lionis su žmona. Tas susirinki
mas buvo kartu svečio pager
bimas jo 70-to gimtadienio 
proga. Jubiliatas su tokia me
tų našta sukiojosi publikoje ir 
viešai kalbėjo taip, lyg tos naš
tos visai neturėtų. O sąmojaus 
parodė daug ir įdomaus. Saky
sime, kai buvo supažindinamas 
su Kleofu Jurgelioniu, kurs yra 
nepaprastai augšto ūgio, ka
nauninkas šuktelėjo: “Aš žino
jau, kad esi didelis rašytojas,

Laukiame svečio buvėlio

ChicagieČiai, išlydėję svočią 
nebuvėlį — kanauninką M. 
Vaitkų, dabar laukia svečio bu- 
vėlio — pianisto Andriaus Kup
revičiaus. Jis čionai jau yra pa
sirodęs estradoje du sykiu. Da
bar jo trečias pasirodymas į- 
vyks rugsėjo 13 d. Maria High 
School Auditorijoje. Koncerto 
pradžia 4 vai. po pietų. Tai 
bus atsisveikinimo koncertas, 
nes po jo pianistas grįžta j pie
tų Ameriką. - N.

5 day — 37'A hour week 
.Good pay - Periodic increases

Many beAefits 
Applicants mušt be graduates 

of accredited schools oC 
nursing.

Excellent working conditions 
Permanent positions 

Write full dėtais of education 
and experience to:

HOLY CROŠS HOSPITAL 
2700 West 69th Street 

Chicago 29, III.

1. Prezidentas pasirašė įsta
tymą 1953 m. rugp. 7 d. ir pa
gal jį konsulai galės pradėti 
duoti vizas 1953 m. gruodžio 7 
d. Įstatymas galios iki 1956 m. 
gruodžio 31 d.

2. Įstatymas leidžia duoti pa
bėgėliams, našlaičiams iki 10 
ipetų amžiaus ir kai kurių tau
tybių giminėms 214.000 nekvo- 
tinių vizų, vadina’, šios vizos 
nebus įskaitytos ftvotų sąskai- 
ton, kaip kad buvo pagal DP 
įstatymą.

3. Įstatymas apima pabėgė
lius, kurie yra Vakarų Vokie
tijoje ir vakarinėje Berlyno da
lyje, Austrijoje. Prancūzijoje, 
Norvegijoje, Turkijoje. Švedijo
je, Olandijoje, Liuksemburge, 
Danijoje, Italijoje, Graikijoje, 
Švedijoje. Irane, 
Triesto Laisvoje Teritorijoje ir 
Tolimuosiuose Rytuose.

Nuo įstatymo vėlyvesnės in
terpretacijos paaiškės, ar pa
bėgėliai Anglijoje galės šiuo į- 
statymu naudotis.

Pabėgėliai galės gauti vizas 
tiktai tuo atveju, jei vizos iš
davimo metu jie gyveno aukš
čiau išvardintose šalyse.

Vokiečių pabėgėliai (German 
Expellees), kurių grupėn įeina 
vadinami repatriantai, galės 

- gauti vizas tiktai tuo atveju, 
jei jie dar yra Vakarų Vok’eti- 
joje, vakarinėje Berlyno daly
je ir Austrijoje.

4. Vizų skaičiai įstatymo yra 
paskirti:

a. Vokiečių pabėgėliams 
(Gennan Expellees) 55,000;

b. Pabėgėliams. esantiems 
Vakarų Vokietijoje. * Berlyno 
vakarinėje dalyje ir Austrijo
je 35,000;

c. Pabėgėliams. esantiems 
Europos kontinento NATO 
kraštuose, Švedijoje ir Ira
ne 10,000;

d. Buvuisems Izmkijos Armi
jos kariams Angli oje 2 000:

e. Našlaičiams iki 10 metų 
amžiaus 4,000;

f. Laikinai atvykusiems į 
JAV ir norintiems ttkti pagal šį 
įstatymą Amerikoje 5,000;

g. Italų pabėgėliams Italijo
je 45,000;

h. Italų giminėms 15,000;
i. Graikų pabėgėliams Graiki

joje 15,000; \
j. Graikų giminėms 2,000;
k. Olandų pabėgėliams 15,-, • 

000:
l. Olandų giminėms 2,000:
m. Tolimų Rytų pabėgėliams 

(ne aziatų kilmės) 2,000.
n. Tolimų Rytų pabėgėliams 

(aziatų kilmės) 3,000.
o. Kiniečiams— pabėgėliams 

2.000;
p. Arabų pabėgėliams 2,000.
Atrodo, kad lietuviai tremti

niai galės gauti vizų iš kontin
gentų, išskaičiuotų nuo “a” iki 
“f” imtinai.

5. Kiekvienas pabėgėlis, kuris 
norės pasinaudoti šiuo įstaty
mu, ■ turės gauti iš Amerikos 
piliečio ar piliečių darbo ir buto 
garantiją ir užtikrinimą, kad 
jis netaps visuomenei našta.

Garantijose reikės tiksliai 
nurodyti darbovietės adresą, 
darbo rūšį ir sąlygas, o taip 
pat buto adresą ir rūšį.

Garantijų, forma netrukus 
administratoriaus įstaigos bus 
nustatyta ir Balfo įstaiga, vi
siems suinteresuotiems asme
nims, kurie yra atsiuntę ar at
siųs savo adresus, pa įstengs 
tas formos su paaiškinimais kuo 
greičiausiai išsiuntinėti, kai tik 
jos bus paruoštos ir atspaus
dintos.

6. Įstatymas paveda Valsty
bės Sekretoriui tartis su kitų 
valstybių vyriausybėmis ir In- 
tergovernmental Committee 
for European Migration dėl 
jūros kelionės finansavimo.

7. Vidaus kelionę iš uosto iki 
paskyrimo vietos turės apmo
kėti kvietėjas arba pats pabė
gėlis, arba, jiems negalint. A- 
merikos vyriausybė suteiks per 
šalpos organizacijas 3% pas-

JOHN H. UCKERT, Si. metu 
biznierius, nieko Bevaises beveik 
v>sa mėnesį, užgeria vandens 
Chicagos teisme. Jis badavo norė
damas ta teismą paskubinti. J. 
IJckert kaltina valdžia, kad ji 
neteisėtai nusavino jo hbmi Fort 
Wayne, JnH„ verta npie milijoną 
doleriu, lt kad jis neturis mokėti 
mokesčiu, nes j*» verslas esąs lab
daringas. Valstybės iždas iš savo 
pusės reikalauja $125,000 nesumo
kėtu mokesčiu.

kolas, kurias reikės grąžinti ne 
vėliau 1963 m. birželio 30 d.

8. Vizoms gauti pirmenybės 
bus duodamos:

a. asmenims, kurių patarna
vimai ar sugebėjimai reikalingi 
Amerikoje ir toje srityje jie 
dirbs,

b. Amerikos piliečių tėvams,
c. Legaliai atvykusių svetim

šalių žmonoms ar vyrams, ne- 
vedusiems ir dar mj 
21 metų amžiaus va?
šūniams ir podukroms ir įsū
nytiems iki 1953 m. liepos 1 d. 
vairams.,
d. Amerikos piliečių broliams, 
seserim, sūnums ir dukroms.

Įstatymas įsakmiai nurodo, 
kad jokių pirmumų nebus duo
ta buvusiems DP, kurių bylos 
buvo jau proce-'uojamos pagal 
DP įstatymą. Vadinas, jie tu
rės gauti iš naujo darbo ir bu
to garantijas.

9. Įstatymas reikalauja, kad: 
a. kiekvienas vykstąs į JAV 
turėtų galiojantį pasą, keliavi
mo dokumentą ar kitokį as
mens tapatybės liudijimą ir

b. gautų iš dabar gyvenamo 
krašto valdžios raštišką pažy
mėjimą, jog deportacijos atve
ju toji valstybė priims ų atgal 
(certificate of readmission).

10. Kaiįi ir pagal ankstyvesnį 
DP įstatymą, atatinkamos JAV 
agentūros turės pravesti tyri
nėjimą apie kiekvieną kandida
tą ir surašyti mažiausiai pas
kutinių dviejų metų smukią jo 
asmens biografiją.

(nukelta į 8 psl.) .

ASSEMBLERS; SOLDERERS 
WIRERS 
Good pay 

Rapid advancement
Paid Vacations and Holidays 

Weekly Bonus 
Permanent Positions

Apply:
STAR PRODUCTS CO. 
2335 S. Indiana Avė.

REIKALINGAS PATYRĘS' 
MĖSININKAS

kaulų kapotojas ir darbininkas 
bet kuriam darbui. Puikus pra
dinis atlyginimas. Darbas pa
stovus.
GUGGENHEIM PROVISION 

COMPANY
835 Fnlton St. MO 6-0364

• Neturintiem praktikos bos 
išmokyti.

Ankštas pradinis attygMmas 
pastovus darbas, maloni 

aplinka,
palankios darbkūaką 

beneficijos.

National Plating Co
w. PALMBt
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Kad būt y linksmiau
— Turbūt aš jau pasenau?

— guodėsi teatro kasininkė sa- 
*vo draugęi. ■

—Iš kur tau tokia nelemta 
mintis?

Už geležinės uždangos prie 
dirbtuvės durų stovi draugas 
vedėjas ir seka ' praeinančius 
darbininkus. Kiekvienam jų

— Josit, draugas ateini 10 
minučių anksčiau . Tai negra-

maitUšką uolumą.

dc. Būdavo, Anksčiau paduodu 
vyrams grąržą, o tie nė neskaitę 
šmukšt j kišenę ir šypsosi man. 
Dabar jau ne akių nepakėlę 
ima skaityti savo pinigus.

fLtjtfiununif
9 SIAMO VALANOų 
Iumm uamCiantauMs

ts New Yotko stoties 
l330k-IO7^> 

DIREKTORIUS

toga Alf.PE IRUTI! 

mttaiDB.N.j

į valanda, gali pakilu Bū 49,999 pėdu aukščio ir panešti bombų 
krovinį »M 16

Margojo pasaulio margosios žinios

Šiandien pasaulis pilnas į- 
vairiausių nuostabių dalyKų-, 
gražių ir negražių. Senovėje 
minimi vadinami septyni pa
saulio stebuklai, štai jie: Egip
to piramidės; mauzolėjus, kurį 
pastatydino Artemizija ant 
savo vyro Mauzolo' kapo; A- 
leksandrijos švyturys; Kolosas 
Rodžio saloje; Dianos šventovė 
Efczc; Olimpijos Jupiteris; Ba
bilonijos .sodai.

Pasiėmęs skustuvą ėjo j dar
žinę darytis galo. Jo šuo sekė 
šeimininką ir, šuniškai kažką 
nujausdamas, pradėjo taip loti, 
kad atbėgę kaimynai ir jo žmo
na išgelbėjo nelaimingąjį nuo 
tragiškos mirties.

— Esu labai suarūpinui sū
naus sveikata.

— Ne, nusipirko automobi
li-

J Apfiūrčjimas ir kraujo tyrimu 3 doL Priėmimo valanda* 10-2 Ir 4-9.
< Mokslus baigė* Europoje
{ 128 E. 86tb STREET NEW YORK CITY
? Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stotie*. Lengva privažiuoti 
į iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyram* ir moterim*.

minutė i Cdhutę stoji j darbą- 
Toks buržujiškas paprotys ite* 
priimtinas ir turės greit baig
tis.

— Ivan/jau 3 minutės po lai
ke. Liaudies priešas, produkd- 
jes sobotažtiihkas! Tokius mes 
greit sutvarkysim!

įeina muitinėn keleivis, neši
nąs sunkiu čemodanu. Muitinin
kai klkusia: .

— Nieko, truputėlį šuniui 
maisto.

Atidarę rado auksinius iš už
sienio laikrodžius.

— Tai ką, tamsta laikro
džiais šeri šunį?

— Taip, ponai, nemeluoju 
kaip mane gyvą matot. Aš ta 
intencija juos vežu, jei jau 
kartais šuo laikrodžių neėstų, 
ką gL.. būtų mano apsiriki
mas .

Tel. EVergreen 6-5181
KARI. EHMER —PORK STORES
Geros rūšies {vairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

Du vyrai ginčijasi:
— Reikia pripažinti, kad mo

terys daugiau skausmo perne
ša už vyrus.
į — Sutinku, aš pats tai pa
stebiu kasdien.

— Tai būsi gydytojas?
*— Ne, moteriškų batukų

69-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y.

136-59 Booeevelt Avenue 
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue 
IUdgewood. N. Y.

66-64 Woodaide Avenue 
VVoedride, N. Y.

186-24 Haraee Hardine BHd
Freoh NMdewe, FlmMng

219-17 Jam*ica Avenue
Oueens Viltage, N. Y.

176 Eoekaway Avenue 
Valley Streum, N. Y.

WhMe Ptains, N. Y.

pardavėjas.

Errol Flynn, pagarsėjęs kino 
aktorius, jaunystėje įsimylėjo 
mergaitę ir ėjo pas jos tėvą 
prašyti dukters rankos.

— Gerai,
imk, bet tik tą ranką, kuri 
nuolatos lenda j mano kišenę 
pinigauti.

sakė tėvas, —

Help wanted Female
DARBININKES 

patyrusios dirbti su Merrew tnašteo- 
mis Kairio* durims. Gera* atlygini
mas. Kreiptis:

Princess Knitting Mills 
95 lįfcKibben St. (kampas Manhat

tan Avė.), Brooklyn, N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27. N. Y.

Puošniausias ir brangiausias 
pastatas pasaulyje dabar yra 
Jaipur mieste, Ihdijojc. Jį sta
tydino turtingas valdovas ir 
kaštavo daugelį milijonų. Vi
sas pastatas yra gryno marmu
ro ir įrengtas taip, kad jo gy
ventojams netrūktų jokių pato
gumų. Kiekviename lahge, o 
jų yra 3462, įtaisyti keisti mu
zikos instrumentai, kurie vėjui 
pučiant groja nuostabias mė
li edijas. Dėl to ir visas pasta
tas pavadintas "Vėjų namais.”

• Prancūzuos atstovo Bonhet 
žmona, parvykusi iš Prancūzi
jos, pareiškė, kad naujausia 
moterų mada reikalauja sijonus 
dviem inčiais trumpinti.------ —

— Ką jau bekalbėti apie ma
no vyro charakterį, tiesiog bai
sus. Turėtum pamatyti, kaip 
jis plauna lėkštes, pusę sudau- 

•žo. Aš taip susinervinu, kad 
-negaliu nė televizijos žiūrėti.

• Policininkas Bob Miller 
Alice, Texas, nusprendė kad 
vis dėl to* didelės laimės esa
ma ir didelėje nelaimėje. Prieš 
jc akis buvo susidūrę Cadillac 
su Packardu. Abu buvo subi
rę. Jis suskaitė išverstom akim 
ir prasižiojusiom burnom 15 
galvų, moteriškų ir vaikiškų, 
bet keisčiausia visi buvo sveiki, 
tik išsigandę.

STOVUOS
Merrow ir Singer mašinomis mokin
ėtos *H|fi megztinukus ir megztinius 
kostiumus. Pastovus darbas. Kreiptis:

694 Metropolitan Are.
Tel STagg 3-5428 Brooklyn, N. Y.

O«Įn«ha

Ponas Toks laišką neskaito

; PARDUODAM NAMUS
>^WlKme gerų namų pardavimui—WoddhaVen, Ričhmoiid 

Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojamą kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 

! — greitai ir gerai.
J. P. MAČHULIS

REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y.

ITel. VIrginia 7-1896

NEW YORK BOSTON, MASS.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborhis-Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

*

S. Baracevičftis ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadway
South Boston, Mass

JOSEPH BARACEVIČKJS
Laidetavtu Direktorius

Tel. SOnth Boston 8-2590

Kapinių antkapiuose dažnai 
užtinkama keistų ir romantiš
kų įrašų, bet pats romantiš
kiausias paminklas yra Kauka
ze, Bakchisarai mieste. Pa
minklas statytas kažkokio toto
rių vado vienai lenkų kunigaik
štytei, kuri yra mirusi jo ne
laisvėje. Antkapio statula ver
kia — kas minutę išlieja, sim
bolizuodama graudžią ašarą, po 
vandens lašelį. Išspausti per 
minutę vieną ašarą nebūtų di
delis daiktas, bet ištesėti ilgiau 
kaip tris šimtus metų, ką daro 
statula, jau kitas klausimas.

Pavadinti šuns vaiku nėra 
komplimentas, o Amerikoje už 
tą "garbę” ir teismas kerpa. 
Šuo lieka šunim, bet ištikimas 
žmogaus draugas, štai, vienas 
italas L. Alotto tarėsi:

— Koks čia gyvenimas, per
si piausiu gerklę nuo ausies ligi 
ausies.

Ponas Toks pasirašė laiška
nešio knygutėje, paėmė jam 
adresuotą apdraustą laišką, 
pakraipė ir nė neatplėšęs su
draskė į smulkius gabalėlius 
ir paleido ore.

—Kaip, — stebėjosi laiška
nešys, —tamsta draskai laiš
ką nė neatplėšęs. •

— Atplėšti, ką? — klausė 
Toks.

— Laišką, — aiškino pašti
ninkas.

— Nesuprantu, kuriem ga
lam turėčiau atplėšti? Jei jau 
visą laišką draskau, mano su
pratimu, nėra jokios prasmės 
jo atplėšti.

— Bet tamst^julTneskaitei. 
kas laiške Ofašoma, — tikino 
paštininkas.

— Juokdarys! Tai kaip aš 
galėjau skaityti, jei laiškas už
lipintas. Pats gali neatplėštus 
laiškus skaityti, neT""

— Ne, to negaliu nė aš.
— Taigi, o aš turėčiau ga

lėti? Vadinasi,— erzinosi Tokš, 
mane laikai raganium?

— Nelaikau, bet, supranti, 
gauni laišką ir nęskaitęs nai
kini.

— Tai dar, — pyko Toks, 
— juk sakiau, kad vokas buvo 
Užlipintas. Pagaliau pats ma
tei.

— Taip, bet kodėl neatplėšei?
— O kam?
— Skaityti.
— Žiūrėk, jei jau tau taip 

rūpi skaitymas, duok man kitą 
laišką, aš tau perskaitysiu.

— Negaliu, ' tie laiškai ne 
tamstos.

— Tai turėk juos, man ne
svarbu, aš tik norėjau patį pa
tenkinti.

— Nesumezgu nieko,— mik
čiojo laiškanešys. '

— Nieko, nenusimink, ra
mino Toks, —įdaryk kaip iš
manai.

Ponas Toks įėjo savo kamba
rin ir užtrenkė duris.

.TH1Y ONLY LIVI ONCĮĮ

balt. Sofčšdt&ttaboū to tilta

accept your raponsibility.
BE CAREFUL... fha rrfs yoa 
sava may b* your owol

SPONSOR’S KAMI

Ad No. CS-69-3
Sutnmer Safety Ad—100 lines (2 cols. x 50 lt nes)

“DARBININKO’’ SPAUSTUVĖJE
680 Bushtfick Avė Brooklyn, N. Y

PRIIMAMI SPAUSDINTI:

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. Baltas — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

N O T A R Y PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 4AMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

Tek VIrghria 7-4499

Nedelsdamas įsigyk* 

“LIETUVOS ARCHYVU” 
(BOLŠEVIZMO UŽTAI)

Knyga-vaizdžiai piešia originafiais dokumentais komuniz
mo smurtą ir lietuviu knnčias. NejkaiMojanios vertas ir 

pirmoji tos rūšies knyga Amerikon spaudoje.
Knyga turi 428 puslapius. Kaina—$3.00.

Šią atkarpą pasiuskit kartu su 3.00 dol. šiuo antrašu:

Stephen Bredes Jr.
A D V O K A T A S

87 Sheridad Ate^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 7-7083

senolis baking, me. j
$39 Gr—d 9L, BfoMttyn, N. Y* J 

Tel. EVetgZeen 4-8802
Lietuviška duona — geriausia 4 

duona. M« kepame duonas, py- « 
ragus fr pyragaičius pagal ri»q * 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai j 
vestuvėms, krikštynoms ir ki- 4 
tokioms iškifrntftgėfris progom*. ] 
Užsakymai IŠptMomi koger^ao- 4 
šiai. Uvežtojame į krautuve* ir « 
privačius namus. 4

• Žurnalai
• Laikraščiai
• Knygos
• Tubilėjintai leidinai

IR ATLIEKAMI KITI

• Parengimų programos
• Plakatai
• Bilietai
• Vesti-' iu -.virtu

EVergreen 8-9770

SPAUDOS DARBAI
Užsakymus siųskite:

Tek GL. 5-7068

lj-h33K

Sari. teL EV. 4-M72 Office tel EV. 4-0639 Kam* tel EV. 4.1913

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

"DAKB1N1NM*

Skaitykite ir ptatteklte “*▼.

“DARBININKAS”,
680 BUSHWICK AVĖ. ’ ‘ BROOKLYN 21, N. Y.

Gcrb. Tamsta, »

Malonėkit prisiųsti ..............  egz. "LIETUVIU ARCHYVO”

sekančiu adresu;
Vardas ...................... Pavardė ................................. *■................................

• 9

Ądresa* , _ .............................................................. ..................

FK Pinigu*, urnoje ....................  siuntu laiške.

Lietuviy Amerikos Piiieciy Klubas

t Uthuanian |
S FumitureCo. S

SALĖ IŠNUOMOJAMA ŠOKIAMS 
VESTUVIŲ POKILIAMS IR T T.

80 84818 J. Zakarauskas, Mgr,

288 ITNtOM A V¥L BROOKLYN, N. Y.

WAITKUS 1
FUNERAL H0M» 

197 X7EBSTEB AVĖ. i i
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITKUS 1
laadomriu Direktorių* 

ir tiklšanraotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus. 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

ZALETSKAS 
funeral Home 
564 EAST BROADWAY 

Soatb Boston, Mas*.
D. A. Zaietskas, F. E. Zaletrtiaa 

Grabeliai ir Bahamo«t«.*-: 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai. * 
NOTARY PUBLIG 

Tel 90 8-0818 
SOtfth Bestoo 8-2669

ISPANIŠKAS DZINGELIS

Kvepiančio 
11 j šaknis turi 

«eno-<■

Džiugelio
padavimo

jgry Vįfcrj/ nuo išpūtum), 
v\ jT** troškulio, 
VA 9 kvapo, nuomario, para
vį lySaus, dieglių ir skaus

mingų mėnesinių; uždegus kvepian
čio Dzingelio šaknis yra gerai aprū
kyti ligonio kambarį ir patį ligonį 
suskutus šaknis darytis arbata ir 
gerti, sutrypus šaknis ftiaišytl į taba
kų — rūkysi ir dfiaugsfesi maloniu 
kvepėjimu. Šratas Dsingelio $3.00; 
kvoteris svaro $1.00.

AI.EXANDEK’S CO.

fteatgavimo

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.
Kabaretas UBUI

VYT. BELECKAS, savininkas

Baras, SALE vestuvėms,
parengimams, susirin-

kimams, etc. HHHHb
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27< N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stotie*), Ridgeaood



lIlifH

Naujos viltys
Atkelta iš 6 pusi

Tėvai L. Andriekus ir

važi- 
išrū- 
bilie- 
kad

MfTIOHty

priėmė atstovus Tėvų Komiteto ' 
lituanistikai išlaikyti ir sutei
kė patarimų bei nurodymų atei
nantiems mokslo metams. Iš
einant italamas j savą mokyk
lą, .yra daugiau vietos lietu
viams atskirose klasėse; 
nėjantiems iš toliau btts 
pinti papiginti kelionės 
tai. Klebonas pageidavo,
dabar lietuviai pagal galimybes 
pasinaudotų gera susidariusia 
proga sueiti į savo parapijos 
lietuvišką mokyklą.

Tėvų Komitetas
lituanistikai išlaikyti prane

ša, kad lituanistinių dalykų dė
stymas ateinančiais mokslo me
tais bus dar praplėstas, mokes
tis už mokslą sumažintas; tuo 
tarpu jau gauta patikinimų iš 
ALB NY paygardos dėl para
mos; tikimasi, kaip ir pėmai,, 
kad parems ir atskiri veikėjai, 
organizacijos bei institucijos, 
su kuriomis užmegstas ryšys. 
Tėvų Komiteto adresas (prieš
pietinėmis valandomis) J. 
Strazdas, 111 Ainsle st., Brook
lyn 11; popietinėmis valando
mis: K. Vasiliauskas, 272 Di- 
vision Avė., Brooklyn 11.

Apreiškimo parapijos

šiais metais įvėlęs rugsėjo 13 
mokyklos patalposXjr prie jos 
esančioje naujai nupirktoje aik
štėje.

Atsimainymo parapijos
Maspethe metinis bazaras 

bus spalio 9-12 ir 16-19 dieno
mis. Vakarais 10 vai. bus pi
niginiai laimėjimai po 100 arba 
50 ddk. Laimėjimų knygutės 
uoliai platinamos.

Brolis Didakas Pauliukaitis, 
O.FJM., pranciškonų spaustuvės 
mašinistas, prie spaudos darbo 
susižeidė ranką ir gydosi šv. 

S Kotrynos ligoninėje. Brookly- 
ne.

PapuoS savo kambarį ar įstaiga ir prisiminsi Lietuvą, 
įsigijęs

GIPSINĮ LIETUVOS LAISVES
STATULOS BARELJEFĄ

pagamintą pagal skulptoriaus V. Kniubos projektą.
KAINA $4.00

Gaunamas:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJ,

680R«Mharlck Avė. Brooklyn N. Y.

Kaip j^u minėta, smulki pro
cedūra paaiškės tik paskelbus 
įstatymui vykdyti taisykles. 
Paruošiamieji darbai jau atlie
kami. šios savaitės pabaigoje 
organizacijų atstovai Wa:hing- 
tone tarsis su administratoriu
mi įvairiais procesualiniais 
klausimais.

Šiuo metu yra labai svarbu, 
kad kiekvienas pabėgėlis, kuris 
norės vykti į Ameriką, sku-

išvyko Torontan naujosios 
Prisikėlimo par. žemės pašven
tinimo iškilmėms. Vieta, kurio
je bus statoma bažnyčia, buvo 
iškilmingai pašventinta rugp. 
23 d. Progai pritaikytą pamok
slą sakė T. Leonardas Andrie
kus, OFM.
Į moksleivių at-kų stovyklą 

kuri įvyksta šią savaitę Maria- 
napolyje, Thompson, Conn., iš 
New Yorko išvažiavo būrelis 
moksleivių ateitininkų. Stovyk
la prasidėjo šeštadienį ir tęsis 
visą savaitę. Pasibaigs sekma
dienį, rugpiūčio 30 d. iškilmin- 
gu posėdžiu. x 

“Draugo” romano 
\ konkursui

sudaryta iš New Yorko rašy
tojų bei kultūrininkų jury ko- 
' misija penktadienį, rugp: 21 d., 
buvo susirinkusi posėdžio. Jury 
komisija pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Pr. Naujokaitis, se- 
kret. Dr.’A. šešplaukis, komi
sijos nariai: kun. V. Dabušis, 

, St. Zobarskas ir A. Vaičiulai
tis. Posėdyje taip pat dalyvavo 
ir kun. V. Bagdanavičius, vie
nas iš Draugo redaktorių.

Rugsėjo mėn. “Aidai”
jau baigiami spausdinti Ir ki

tą savaitę bus išsiuntinėti skai
tytojams.

blausiai užsiregistruotų Ame
rikos konsulate, jei ligi šiol nė
ra to padaręs. Balfo pirm. kan. 
prof. J.'B. Končius išsiuntė 
Balfo įgaliotiniams Europoje 
atatinkamas instrukcijas ir 
tas jau vykdoma.

Kol kas darbo ir buto ga
rantijų blankai (formos) nėra 
išleisti. Balfas, norėdamas kuo 
greičiausiai jais aprūpinti, pra
šo suinteresuotus asmenis, jei
gu ligi škd nėra to padarę, pra
nešti savo adresą Balfo įstai
gai: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 105 
Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

Kai tik administratoriaus į- 
staiga išleis blankus, Balfas 
skubiausiai juos išsiuntinės.

Tačiau ne visi likę tremtiniai 
turi giminių ar pažįstamų, ku
rie galės sudaryti ar parūpinti 
garantijas. Europoje Balfo į- 
staigos baigia jęgistruot tokius 
asmenis ir netrukus apeliuosi
me į visuomenę, prašydami 
juos aprūpinti garantijomis. 
Kas galėtų sudaryti garantiją, 
arba tarpininkauti rasti kvie
tėją, malonėkite taip pat Bal-, 
fo įstaigai pranešti savo adre
są. Tiems asmenims Balfas pa
tieks pasirinktinų asmenų są
rašus.

Pagal ankstyvesnį DP bHių 
atvyko apie 30,000 lietuvių. Vi
si jie įsikūrė, susirado darbus 
ir butus ir nesudaro kvietėjams 
jokios problemos. Padėkį|fce li
kusiems sveikiems ir dar galin
tiems emigruoti lietuviams at
vykti į Ameriką.

BALFo Centras

Iš Paryžiaus.
rugp. 18 lėktuvu atskrido - į 

New Yorką Ežerskių šeima su 
trimis mazJris vaikučiais. Jų 
atvykimu rūpmosi inž. K. Puš- 
korius.. Naujieji ateiviai aplan
kė Darbininko redakcijąpa
pasakojo savo pirmuosius įspū
džius. Clevelande mano pasto
viai apsigyventi ir įsikurti.

Neries Stipendijų Fondas
yra paskyręs 200 dol. premi- 

“ją už geriansį rašinį tema 
“Mokslo siekiančio lietuviškojo 
jaunimo problemos ir jų spren
dimas”. Konkurse galėjo daly- 

iFien^k
kerbus terminas baigėsi rugp. 

Konkursui yra atsiųsta 
\keletas darbų. Ju?y komisiją 

sudaro Dr. Br. Nemickas, Le
onardas Deynbriūnas ir P. Jur
kus. Rezultatai bus paskelbti i- 
iki rugsėjo 15 d.

Stepas Zobarskas,
“Gabijos” literatūros žurna

lo redaktorius išvyko atostogų. 
Kelionėje žada aplankyti Bos
toną ir paskui traukti į Kana
dą pas savo bičiulius.

tarnaują^ Amerikos kariuo- 
\ menėje, baigęs Medical Cęrps, 

■Ašią savaitę išvyksta į Europą 
tęsti savo karinės tarnybos.

mylimai mamytei,

kėtai ikarus, didelio liūdesio 
valando Mumis užiautmiems
ir pa^musi^nalioje dideH je 
nelaimėje, tariame nuoširdų" 
>čiū:

Gresi Neck’o f Lietuvių 
Bendruomenei, vietos Lietu-' 
vių Vyrų Chorai “Švieson”
sambūriui.

GIMTASIS MASTAS TRAUKIA ir HoMgnvoodo žvaigidrs. Filmu 
žvalcMS EHMbetft Tvior m s»v« vyru Miehael WiMin< ii New 
Yorka ižrlrriio i Anglija parodyti savo tėvams sulaukto šimelio. Jie 
ten lankys ir bažnyčia, kurioje susituokė.

ROSTOl
ŽINIOS.

negi Tai galėtum užmiršti?
Gal kada teko jums važiuoti 

pro Brocktoną į East Bridge- 
water? Kelias iš miško veda pro 
retėjančius namus, apkaišytus 
žalumos kuokštų. Netrukus jūs 
pamatote aukštas pušis, kurios 
čia stovi jau nežinia kiek me
tų, kaip senos, žalią vainiką iš* 
kėlusios Lietuvos miškų ka
ralienės. Perkūnai apskaldė 
joms viršūnes, vėtros aplaužė 
šakas, bet jos atlaiko visas oro 
atmainas.

Tokios jos stovi ir prie Nu- 
kryžuotojo Jėzaus seserų vie
nuolyno, kurį akis pagauna, kai 
važiuoji anuo keliu. Galimas 
daiktas, kad važiavai ir tuo, 
metu, kai jame buvo sugužėju
sios seserys iš visos rytinės A- 
merikos — nuo Pennsylvanijos 
kalnų, kur jųevienuolynas gi- 

■ mė, iki melsvojo Alanto prie 
didžiojo Bostono miesto. Netoli 
jo yra Brocktonas, o jame sese
rų centras, pačiame pakrašty-

Taigi, jeigu pro tą vietą ke
liavai liepos ir rugpiūčio 
ryje, galėjai užeiti į vienuolyno 
vidų. Būtumei radęs seseris su-* 
sėdusias į suolus, kaip moki
nes, kurias jos ištisus metus 
mokė, dabar jos pačios 
mokėsi: pedagogikos ir lituanis

tikos. Galėjai Išgirsti skardų 
kun. St. Ylos balsą, kai jis kal- 
bėjo apie Įįgtuvių tąųtos-X£žaž^ 

a i te, _
HlukU ^faEaTangliškai lie- 

tuvių praeities perlų paberti, 
arba ir S. Sužiedėlį, braidžioju
sį po Lietuvos senovę. Na, o 
palikęs paskaitas, valandėlei 
galėjai staptelėti koplytėlėje ir 
sukaisti. Ji tokia maža, kad 
vasarą seserys nebesutelpa, o 
senukams ir seneliams, kurie * 
turi čia prieglobstie; namus, 
vietos vos užtenka pritaptu 
Tuojau pagalvotume!: taip jau 
negali žmonės prie Dievo alto
riaus kankintis. Reikia erdves
nės koplyčios! ,

Aš ir norėjau tą žodį iš ta
vęs ištraukti, kad galėčiau iš-

lienį,
St<

LIETUVIŠKOS FILMOS 
ATVIRAME ORE/

■ Rugpiūčio 29, šešti 
Lapienės vasarvietėj
Brook Lodge (Stony 
Long Island), lietuvis 
ninkas Kazys Motuzas? 
filmas iš “šeimos albyr 
merikos lietuvių ir 
venimo. Nebus~į2& 
kų rinkimo. Kviečiame gausiai 
apsilankyti ir pasigėrėti retai 
arba, niekada nematytais vaiz-

ilmi-

to , A- 
ičtuvos gy- 

igos nei au-

IŠNUOMOJAMI 2 atskiri 
kambariai. Kreipti^ po 6 v. 
vak. adresu: A .KAUNAS, 103 
So. 4th St, Brooklyn 11. N. Y., 
arba nuo 7 vai Jki 20 vai. tel. 
U. L. 87821.

kviesti iš namų, sai turėaFvi- 
siškai laisvą dieną rugsėjo 7 
Žinai, tai bus Darbo šventė, o 
joje seserų rėmėjai, kuriems 
vadovauja garbingas prel. Pr. 
Juras, kasmet rengia Rudens 
šventę vienuolyno sodyboje. 
Suvažiuoja žmonės iš toli ir 
arti. Nepalik ir pats namie. At
vyk! Tai tau nebus visai sun
ku, o seserims padėsi greičiau 
susitvarkyti ir naują koplyčią 
įrengti. Ji atsistos šalia tų pušų, 
kaip pakelės koplytėlė Lietuvo
je, kur miškas prasideda ar 
baigdavosi. ©

Taigi, baigiasi gražios vasa
ros dienos, užbaik jas atvykda
mas į Brocktoną, rugsėjo 7 d., 
gtalžų ir kultūringą 
kurį pamėgęs ir kitais metais 
jo neapleisi. Seserys yra vertos, 
kad jas prisimintumei.

K. J. P.

“DARBININKO” RĖMĖJAI
“Darbininką” aukomis yra 

parėmę ((tąsa iš nr. 59):
Po $7.00 — Mrs. P. Yankus, 

Brooklyn, N. Y. >
Po $5.00 — P. Gražys, A. 

Laučius, S. Kamaitis, V. Boti- 
ris, Brooklyn, N. Y., Mrs. O. 
Sveikatienė, Bronx, N. Y., K.

.Mc., Mrr. A. 5hny-j Ardp- 
ver, Mass.,’J. Girdvainis’ Cice
ro, BĮ.

Po $3.00 — Mrs. U. šarkus, 
F. Mickunaitis, M. Tomasickas, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. P. Avi
žonis, Dūmont, N. J., J. Rada- 
vičius, Detroit, Mich., V. Al
seika, Cleveland, Ohio.

Po $2.00 — BROOKLYN, N. 
Y. — B. Gędeika, Mrs. A. Stri- 
peikis, M. Kanapinskas, A. 
Reventas, M. Kučinskas, Mrs. 
B. Wallace, B. Endriukaitis, 
V. Balalis, Mrs. M. Žakevičius, 
A. Musteikis, Mrs. B. Adomai
tį, Aj^Setikas, L. Kopper, G. 
Auškaitis, A. Mikolaitis, V. Vaš- 

'kūnas, M. Butrimas, Mrs. O. 
Kadišienė, J. česaitis, Mrs. A. 
Bražinskas, Mrs. A. Buivydas, 
Mrs. P. Rimkūnas, J. Matyc- 
kas, Mrs. O. Sijevičienė, Mrs. 
J. Karpus, M. Putinas, Miss I. 
Mikulskytė, A. Kirkyla, F. Pe
čiukaitis, Mrs. E. Černiauskas.

NEW YORK, N. Y. — E. 
Burbulis, A. Noakas, J. Vens- 
lauskas.

MASPETH, N. Y. — G Ma
tusevičius, Mrs. A. Laukaitis, 
P. šlapelis, F. Yočis, Mrs. J. 
Paulauskas, M. Kaminskas.

GREAT NECK, L. I., N. Y. 
— Miss V. Amastauskaitė, F. 
Navickas. ”

LONG ISLAND CITY, N. Y.
— P. Dapkeiričius, Mrs. E. 
Galchus.

NEW JERSEY miesteliai — 
Miss R. Barauskaitė, Jersey Ci-

Kun. Albertas Koatautas
laimingai grįžo iš kelionės po 

Europą, kur užtruko beveik du 
mėnesiu;. Jis aktyviai įsijungia 
į Vyčių Seimo parengiamuosius 
darbus.

Mokslas prasidės 
rugsijo 14 d.

Po ilgų svarstymų ir persvar
stymų Bostono mokyklų komi
tetas galutinai nusistatė pradė
ti mokslą visose ^mokyklose 
pirmadienį, rugsėjo 14 d. Tą 
dieną pradės darbą ir mūsų pa
rapijos mokykla.—

Vaikų meškeriopmo šventė
bus Bostone ketvirtadienį, 

rugp. 26 d., tarp 11 ir 1 vai. 
Castle Island. Sugavusiam di
džiausią žuvį bus skirta premi
ja. Dalyvauti gali visi vaikai li
gi 16 m.

{ moksleivių ateitininkų 
stovyklą

Marianapoly iš Bostono iš
vyko šeštadienį, rugp. 22 d., a- 
pie_20 moksleivių ateitininkų. 
Grįš rugp. 30 d. vakare. Buvo 
nuvežti sendraugių automobi
liais.

Brangiau mokėsime už 
vandenį

Pagal turimą projektą numa
toma pakelti mokestį už vande
nį apie 33 procentus. Jei šis 
projektas bus patvirtintas, tai 
nuo spalių mėn. 1 d. vanduo 
jau bus brangesnis. Mayor Hy- 
nes šį projektą jau patvirtino.'

125.000 dolerių suaukojo
kovai su vaikų vėžio liga, pa

gerbiant žymų sportininką Ted 
pikniką,. Williams Hotei Statler rugp. 18 

d. Visi svečiai už vakarienę 
mokėjo po 100 dolerių. Vien 
Kennedy fondas davė 50.000 
dolerių.

ty, N. J., K. Bakšys, Fairview. 
Mrs. A. Šikšnius, Hillside. Mrs. 
U. Stankus, W. Orange, A. 
Daukshas, E. Orange. Mrs. M. 
Daugila, Freehold. J. žemaitis, 
Millburh. Mrs. E. Chemasko, 
Roselle Park.

MAINE statė miesteliai —
F. P. Miller, Auburn. J. Kničiū-

■flBBJi^^įįįnocket. Mrs. J. še- - lds centro valdyba

TOS —Mrs.
M. Chris-Miškis, Wm. Mitkus, 
Mrs. A. šliakis.

KENOSHA, Wisc. —G. Po
cius, Mrs. S. Bagdonas.

Mišrių valst miesteliai <-R. 
Shaw, Seattle, Wash., Mrs. M. 
Petrauskienė, E. Chicago, Ind., 
Z. Lukšys, Providence, R~ L, 
J. Walker, Washington, D. C., 
VI. Motiekaitis, South Gate, 
Čal., Mrs. M. Didik, Omaha, 
^ebr., Mrs. E. Jurgutaitienė, 
Kansas Cjty, Kansas; M. Wait- 
keviez, Oregon City, Ore-

TORONTO, dnt’,'Gafžda.—
Mrs. B. V. Gedvilienė. 5

Širdingai dėkodarfii. link:me 
viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

PARDUODAMA 9*M£u Kerimu (ho- 

dė«) gamybos įmonė, plačiai žinoma 
Bostono apylinkėje. Pirkėjui gera 
proga ir laiminga ateitis. Dėl plates
nių žinių kreipkitės: B EIDENT, 26 

’* Lincoln Parkway. Somerville. Mass

a. P. GINKUS,
Tr» n Miteli S:M nu. vak.—WWRI. UMM» kr 600* w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bansomte^tnuMliuoJaini Įvairių pranešimai

naujienom, m įniki 
TH. EV. 4-S*SS 
AD JEZAVITAS 
Mmtkoa Dtr

«MGBANDST.
J. P. CINKUS

. DtrattartaB

Vyčiai susirenka

Vyčių Seimo paruošiamieji 
darbai yra jau baigti. Seimo 
Rengimo Komisija 4r Centro 
Valdyba laukia atstovų ir sve
čių,, kurie jau pradeda suva
žiuoti.

Posėdžiai vyks Hotei Statler - 
salėse. Tas viešbutis yra netoli 
Arlington stoties. Ji yra leng
vai pasiekiama iš bet kurio 
Bostono pdnkto. Kas.vyk-ta iš 
So. Bostono, važiuoja į Park 
Street, o ten persėda ir išlipa 
Arlington St. Viešbutyje pasi- 
teirauti, kur vyksta Knights of 
Lithuania posėdžiai.

Visi Bostono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami atvykti ir mie
lai laukiami, jei ne visų posė
džių metu, kas negali, tai bent 

~T^vafbggninosws--pQsėdžius ir 
pamaldas, čia prašome įsidėmė
ti Seimo programą, kuri buvo> 
jau atspausta anksčiau “Dar
bininke.” Primenamo jos svar
besniu punktus:

Rugp. 27 d. (ketvirtadieni) 
atvykstančių atstovų ir svečių 
registracija ir 8:30 vai. vak. 
jų sutikimas pobūvyje.

Rugp. 28 d. (penktadienį) 
iškilmingos pontifikalinės mi
šios 8 vai. ryto šv. Petro para
pijos bažnyčioje. 10.30 seimo 
atidarymas, 2:00 vai. p.p. posė
dis. 8.00 vai. vak. — pasilinks
minimas ir pobūvis.

Rugp. 29 d. (šeštadienj) ge
dulingos mišios 8.30 vai. ryto 
šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų išvyka f Lavvrence 
prie a.a. Mykolo Norkūno kapo. 
10.30vai. posėdis Hotei Statler, 
Bostone. 2.00 vai. p.p. iškilmin
gas posėdis Vyčių 40 metų ju
biliejui paminėti. 5.00 vai. vak. 
išvyka į Plymouth, Mass.

Rugp. 30 <1. pamaldos šv. 
Petro lietuvių, parapijos baž
nyčioje 10.00 vai. 2.(X) vai. .p.p. 
baigiamasis seimo posėdis. G.00 
vai. vak. Seimo uždarymas 
banketu Hotei Statler.

Vyčių organizacija, tiek daug 
gražaus lietuviško ir katalikiš
ko darbo atlikusi per tuos 40 
metų, užsitarnauja visų mūsų . 
dėmesio ir pagalbos.

Darbininko redakcija iš sa- 
voy pusės nuoširdžiai sveikina 
sukaktuvininkus vyčius linki 
kuo geriausios sėkmės Jubilie
jiniam Seimui ir visiems vy- 
čįmK ištvermes kilniame darbe 
Dievui ir Tčvymei!

Mass.

GartMian įninkąs ________
J. E. Arkivyskupas Richitra J. 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas

50 W. Sixtb Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka
37 Franklin Street
Noreood, Mass.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street, So. Boston 27, Mass.
Vladais Paulauskas

. ^75 Lawrence St.. Loveli, Mass.
Sekretorius

Antanas T'. Kneižys
50 Cotta^e Street.
Noreood. Mass.

Finansų Sekretorius
Antanas Pell
32 Wilder Street.
Brockton 68. Mass.

Iždininkė

Blanehe Cunys
405 W. Broadway.
So Boston 27. Mass.

.Reririjos Komisija

Kun. Jonas Bernatonis
Bnediktas Jakutis
Nei) Mešk finas

RFOORI.VN H. N. V. 
•' ‘ J. Salakas

Pruneamų DVr


