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Molotovas ir Dulles "Žene
vos dvasią" supranta nevieno
dai. Skandinavijos valstybės 
principus iškeitė į momento 
naudą. Bet kas dėl to kaltas?
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O dėl Korė- 
šiaurinė ko- 
norinti ben- 
pietine. tik 

agresyviai

NORS ŠVELNIAI PASAKYTA, BET DULLES IR MOLOTOVO 
POLITINIAI SIEKIMAI NĖRA SUARTĖJĘ.

pasmerkė šį Skandinavijos val
stybių žygi tokiais argumentais:

“Ne taip seniai vakarų pa- 
sausio kariai padėjo išlaisvin
ti Norvegiją ir Daniją. Ne taip 
seniai abiejų valstybių egzili- 
nės vyriausybės buvo įsikūru
sios Londone. Jos nebeturėjo 
savo valdžioje teritorijos. Jų 
tautos būtų buvusios nustebin
tos, jeigu Jungtinės Valstybės 
būtų panorusios pripažinti ir 
laisvų tautų tarybose priimti 
kvislingus tų dviejų Skandina
vijos valstybių, kurios buvo 
užimtos priešo”.

“Moralinė jėga yra svarbi. Ir 
kada laisvosios tautos ją iš
keičia į momento naudą, kaip 
tai padarė Norvegija, Švedija 
ir Danija, tai tuo atimaiųas pa
drąsinimas pavergtiesiem ir 
padrąsinimas pavergėjas”...

Autorius nurodo, kad šiuo 
momentu kitaip pasielgė vals
tybės sekretorius J. F. Dulles. 
Jis išmintingai pabrėžęs, kad

“nauja era natos Švelnumo 
ir pastovumo era ta prasmo, 
kad status ųuo su savo oito no-

NYHT apžvalgininkas D. Law- 
rence a’kreipia dėmėsi JT se
sijoje į kitą dalyką — į laiky
seną Skandinavijos valstybių, 
svarstant klausimą, ar priimti 
į JT komunistinę Kiniją, kuri 
dar neseniai JT buvo paskelbta 
agresorium. Norvegija, Švedi
ja. Danija balsavo prie^ Ame
rikos siūlymą ir tokiu būdu 
netiesiogiai pasisakė už kom. 
Kiniją.

Lawrence aštriai ir taikliai

sumažinti karines jėgas, už
drausti vartoti atominius ir 
vandenilinius ginklus; panai
kinti karines bazes svetimuose 
kraštuose, čia pasisakė, kad 
Sovietų Sąjunga jau panaikinu
si visas savo bazes svetimuose 
kraštuose, grąžindama Kinijai 
Portartūrą ir Suomijai Porkka- 
la ( bet nutylėjo, kad tebėra 
okupavusi Pabaltijos valsty
bes, jose ten laiko savo bazes 
ir savo karinių jėgų neatitrau
kia iš Lenkijos, rytų Vokieti
jos ir Balkanų valstybių).

2. Vietoj sritinių karinių są-

Bonna atmete rei
kalavimą išduotk 
Bonnos vyriausybė oficialiai 

paskelbė rugsėjo 24, kad 
“pabėgėliai ir užsieniečiai 

benamiai neturi jokio pagrindo 
manyti, jog jie bus išsiųsti į ję 
gimtuosius kraštus... Jiem 
užtikrinama azylio teisė ir ap
sauga nuo išsiuntimo prievar-

jungų siūlė sudaryti bendrą 
saugumo sistemą tiek Europai, 
tiek ir Azijai.

3. Taikos Azijoje reikalui 
siūlė atiduoti kom. Kinijai For- 
mozą ir kitas salas ir įvesti 
kom. Kiniją į JT. 
jos skundėsi, kad 
munistinė Korėja 
dradarbiauti su 
pastaroji esanti 
prieš šiaurinę nusistačiusi (pa
skutinės žinios kaip tik skelbė 
priešingai, — kad šiaurinė į- 
šmugeliavo šimtus agitatorių 
komunistų, kurie pakenktų 
pietų Korėjos rinkimam).

4. Sutinka, kad JT būtų pa
pildytos 16 naujų narių — jų 
vardų neminėjo.

ŽEMĖS OKIS IR RINKIMAI
Respublikonai ir demokratai 

susikirto dėl farmų politikos. j 
Demokratai išleido raštą rinki
mų reikalam, kuriame aiškina, 

kad už smukusias žemės ūkio 
produktų kainas yra atsakinga 
Eisenhowerio vyriausybė. Res
publikonai panašiu raštu aiški
na, kad kainos turėjo kristi . 
dėl didelių atsargų, sukrautų | 
sandėlius, demokratų valdymo 
laikais. Dabar jos sumažintos.

JT sesijoje kalbėtojai remia- 
“Ženevos dvasia”. Po valst. 

sekr. Dulles ir Molotovo kalbų, 
pasakytų toje “Ženevos dvasio
je”, NYT vedamajame sako, 

kalba siekė “
Ženevos dvasią įkinkyti į so
vietinių tikslų tarnybą. Pir
mas iš tų tikslų tai nuginkluo
ti Vakarus.

“Dulles ir Maęmillano aiški
nime Ženevos dvasia reiškia 
Vakaram atsisakymą nuo jėgos 
ir sudarymą tarptautinio kli- , 
mato, kuriame gali prasidėti 
vaisingos derybos norint su
kurti pasauly taiką ne dabarti
nio status ųuo pagrindu, bet 
'taikingos permainos' (peaceful 
change) pagrindu. Molotovas 
stovi taip pat už derybas ir 
taikingą permainą, bet tokią 
permainą, kuri turi pasukti 
pasaulį Sovietų Sąjungos link”.

Tai Vokietijos aiškus atsaky- * 
į Sovietų min. pirm, Bul

ganino reikalavimą iš Adenau
erio, kad Vokietija grąžintų 
100,000 “Sovietų Sąjungos pi

liečių”, kurie esą vakarų 
Vokietijoje “laikomi prievarta”.

Neseniai Vokietijos vyriau
sybė paskelbė, kad pabaltiečių 

sper visą laiką tegrįžo 2%.

PROTESTAS PRIEŠ TOKIUS 
ATSTOVUS KAIP MATULIS

Ryšium su J. Matulio įjungi
mu į Sovietų Sąjungos delega
cija Jungt. Tautų dešimtoje 
sesijoje — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos delegacijos Pavergtų
jų Europos Tautų sesijoje, kuri 
prasidėjo rugsėjo 22, paskelbė 
protestą.

Proteste pasakoma, kaip So
vietų Sąjunga smurtu okupavo 
Baltijos valstybes ir vienaša
lišku šavo sprendimu įvedė 
sovietinį režimą. Delegacijos 
protestuoja prieš Sovietų Są
jungos mėginimą “aplinkiniais 
keliais įjungti komunistines 
iškamšas iš Baltijos kraštų į 
Sovietų Sąjungos delegaciją 

Jungt. Tautose” ir viešai skel
bia, kad Baltijos valstybių 
vardu teturi teisę kalbėti tik 
tų kraštų diplomatinės it tau
tos atstovybės.

KO REIKIA JAUNIMO 
NUSIKALTIMAM SUMAŽINTI

New Yorke katalikų teisinin
kų sąjunga paskelbė savo nuo
monę, kad reikia mokyklose ir J | 
bažnyčioje daugiau aiškinti 
apie religiją ir ja pagrįsti žmo
nių elgesio taisykles, nes “vai
kai be religijos neturi pagrin
do savo doriniam elgesiui”.

Dabar — sako Lawrence .— ■ 
gal būt nėra ženklų, kad So
vietų Sąjungoje ar kraštuose 
anapus uždangos reikštųsi re
voliucija, bet rezistencijos dva
sia yra likusi ta pati. Ją reikia 
palaikyti, pabrėžiant, kad da
bartinė padėtis nėra nuolatinė.

Teisingi Lawrence žodžbri,* « 
kad komunistų laimėjimas yra~ 
sykiu smūgiai pavergtiesiem. 
Teisingi, kad Amerikos vy
riausybė stengiasi pabrėžti, 
jog dabartinė padėtis nėra ga
lutinė. Tačiau ar Skandinavi
jos valstybes -pastūmėjo sku
bintis su pataikavimu komu
nistinei Kinijai ir komunistinei 
Maskvai ne ta pati “Ženevos 
dvasia?”

Vėl prašneko Vakarų ir Rytų reikalavimai
JT ėjo diskusijos dėl pasaulio 

politinės padėties. Pirmiausia 
pasisakė svarbiausieji — valst • 
sekr. Dulles ir Sovietų Molo
tovas. Dulles rūgs. 22 kalbėjo 
santūriai, bet aiškiai, kad dabar" 
tinės padėties negalima pavers
ti nuolatine, nes joje yra daug 
neatitaisytų neteisybių. Molo
tovo kalboje nebuvo ankstes
nio koliojimosi, bet jis lygiai 
kietai tęsė savo ankstesnius 
reikalavimus.
DULLES SVARBIOS MINTYS:

1. Tikisi, kad šios sesijos 
metu bus išspręstas J. T. 
papildymo naujais nariais klau
simas. Kuriom valstybėm— ne
minėjo.

2. Reikia JT chartoje panai- 
veto~ naujiem nariam

charta tai 
amžiaus 

šiuo kartu

šeštadienio rytą radijas paskelbė apie prezidento Eisenho- 
verio susirgimą. Iš pradžių skelbė, kad tai lengva širdies ata
ka. Vėliau keturių gydytojų konsiliumas paskelbė: “Preziden
tas turėjo coronary trombosis nesunkią ataką, be kombinaci- 
ję, ir jo dabartinė padėtis yra patenkinama".

Prezidentas tebėra Denverio karo ligoninėje. Jį lanko tuo 
tarpu jo žmona ir atskridęs sūnus majoras Eisenhoweris.

Iš viso pasaulio tebeina prezidentui Užuojautos telegramos, 
o sekmadienį daugely bažnyčių buvo už jį meldžiamasi.
-Prezidentas yra 65 metų. Valstybės darbe prezidentą dabar 

pavaduosiąs specialiai su darytas kolektyvas.
Sveikatos sunegalavimas ke- * 

lia rimtus abejojimus, ar Ei- 
senhoweris toliau galės kandi- 
duoti rinkimuose 1956 į nau
jus prezidentus. Tuo atveju 

___rimtas pavojus grėstų respubli-
konų partijai.

Jau šiandien pat svarstoma, 
ar prezidentui susirgus išliks jo 
vedama užsienių politika. Tai 

. jo
“garbingo susitarimo su ko

munistais" politikai pritaria 
demokratai, bet ji susilaukia 
aštrios kritikos tarp pačių res
publikonę.

NYT nurodo, kad per 18 
mėnesių prezidentas kelis kar
tus pasipriešino griežtesnės 
politikos norui. Pasipriešino 
kariuomenės jungtinio štabo 
nusistatymui eiti su pagalba 
kovojant dėl Dienbienphu. Pa- gijos atžvilgiu 
sipriešino valst. sekr. Dulles ir 
jungtinio štabo viršininko Rad- 
fordo nusistatymui bombar
duoti kom. Kiniją, jeigu ji 
mėgintų užimti Quemoy ir ki
tas pakraščio salas. Pasiprieši
no ir respublikonų lyderiui se
nate Knowlandui, kuris ragino 
prezidentą suvaržyti prekybą

* su kom. Kinija, pasitraukti iš 
Jungt Tautų, jeigu ten būtų 
priimta kom. Kinija.

Tik prezidento populiaru
mas sulaikė nuo šios opozici
jos stipresnio pasireiškimo. Bet 
dabar, sako laikraštis, “prezi
dento užsienio politikos opo
nentai jaučia, kad optimizmas 
po keturių didžiųjų konferenci
jos Ženevoje liepos mėn. dabar 
ima slūgti”. Prezidento liga ga
li duoti daugiau progų reikala
vimui keisti politiką.

Prekes Chruščiovas apmoka vergais
Partijos bosas Chruščiovas 23 kalinamus prancūzus, 

gausiai barsto savo pareiškimus CHRUŠČIOVAS PRIKIŠO 
JAPONIJOS DELEGACIJAI, 

kad jau mėnuo eina derybos 
tarp Sovietų ir Japonijos, dele
gatai geria arbatą, užtikrinėja 
draugiškumą, bet su pačiom 
derybom nesiskubina. Norėda
mas derybas paskubinti, Chruš
čiovas pažadėjo per 4—5 die
nas paleisti japonus “karo nu
sikaltėlius”. Kiek jų turi — 

nepasakė. Paleis, bet jeigu...
Japonija užmegs diplomatinius 
santykius su Maskva.

Japonai nesiskubina. Išva
žiavo į Tokio naujų nurodymų.

• Cambodia, Indokinijos ka
ralystė, pasiskelbė nepriklau
soma ir nutraukė ryšius su 
Prancūzija, kurie truko apie

- šimtą metų.

• Persijos komunistų parti
jos steigėjas Morteza Yazdi, 59 
metų, nuteistas mirti už išda-

i visas puses.
Rugsėjo 23 jis kalbėjo

APIE SUŠVELNĖJŲSį 
SOVIETŲ NUSISTATYMĄ DĖL 

BAŽNYČIOS IR TIKĖJIMO
Esą Sovietų Sąjunga atleidžia 

savo nusistatymą prieš bažny
čias, nes ji esanti įsitikinusi, 
kad “kunigai nustojo rodę opo
ziciją Sovietų valdžiai”.

Tačiau nors Sovietų vyriau
sybė pripažįstanti “sąžinės lais
vę ir teisę kiekvienam prakti
kuoti savo tikėjimą”, tai ne
reiškia, jog “komunistai būtų 
pakeitę savo nusistatymą reli- 

_ Mes lieka
me bedieviai. Mes viską pada
rysime, kad^ galėtume išlais
vinti tam tikrą dalį liaudies iš 
religinio opiumo tvaiko, kuris 
egzistuoja lig šiol. Bet mūsų 
antireliginė kova vykdoma ra
šytu žodžiu ir diskusijų argu
mentais ... Mum nerūpi kištis 
į kunigų reikalus”. Juo labiau, 
kad kunigai galį būti ir patrio
tai, kaip tai pasirodęs antrame 
kare, ir Aleksiejus esąs net 
apdovanotas.

Rugsėjo 22 tas pats Chruš
čiovas kalbėjo prancūzų parla
mento delegacijai ir

KURSTĖ PRANCŪZIJĄ 
TRAUKTIS NUO AMERIKOS

“Nustokite buvę Jungtinių 
Valstybių satelitu... Kaip jūs 
galit laikyti save laisvu kraštu, 
jeigu jum neleidžia prekiauti 
su tuo, su kuo jūs norit”.

Chruščiovas taip pat apgailes
tavo, kad Prancūzija prisidė
jo prie Paryžiaus sutarties, 
kuri leidžia Vokietijai ginklūo- 
tis. “Galėtume surasti išeitį, 
kuri Vokietijos ginklavimą ap
ribotų, jei Prancūzija to norė
tų”. Ragino prekiauti su So
vietų Sąjunga, nes tada baig
sis Prancūzijoje nedarbas.

Pažadėjo tučtuojau paleisti 

kinti 
priimti. Dabartinė 
tik priešatominio 
charta. JT turėtų
tik pritarti pačiam keitimo 
principui.

3. Po apžvalgos apie perei
tų metų politinius laimėjimus 
Dulles suminėjo, kad pagrindi
nis

artimiausios užsienių reika
lų ministerių konferencijos už
davinys turi būti Vokietijos su
jungimas.

Tai yra būtina sąlyga Euro
pos saugumui. O kad būtų pa
šalinta baimė, jog Vokietija ne
bus pąvojinga Sovietų Sąjun
gai, Vakarai turi duoti Sovie
tam tam tikras garantijas.

• Iš Siviety Sąjungos grįžę 
senatoriai reiškia nuomonę, 
kad reikia plėsti prekybinius 
santykius su Sovietais.

• Bohlon, atstovas Maskvo
je, nepritaria optimizmui, kad 
derybose su Sovietais viskas 
eina gerai.

• Valstybės departamentas 
pasiūlė Egipto vyriausybei par
duoti ginklų, jeigu ji nepirks 
iš Sovietų Sąjungos.

4. Priminė, kad dvi pręz. 
Eisenhowerio < iškeltos proble
mos Ženevos konferencijoje ir 
Bulganino atmestos, tebelieka 
ir dabar aktualios. Tada prezi
dentas kalbėjo apie

“respaktavima tautų teisės 
pasirinkti valdymo formą, ku
rioje jos pačios nori gyventi".

Prezidentas tokiais žodžiais 
buvo kalbėjęs: “Amerikiečių 
tauta aiškiai jaučia, kad kai 
kurios rytų Europos tautos — 
kitos su ilga tautinio egzistavi
mo patirtimi — dar nėra gavu
sios naudotis JT karo metu pa
skelbtos deklaracijos teisėm...” 

Kita problemi, kurią preziden
tas buvo iškėlęs, tai tarptauti
nis komumznąas, kuris per 38 
metus drumsčia santykius tarp 
Sovietų Sąjungos ir kitų tautų. 
Nors Sovietų Sąjungos 'vyriau
sybės galva pasisakė prieš šių 
klausimų svarstymą Ženevos 
konferencijoje^ tačiau daugelio 
akys tebelieka nukreiptos į 
šias problemas.

"Kaip Sovietu Sąjunga nusi- 
statys dėl jų, daugeliui tai bus 
barometras,, kuris parodys So
vietų Sąjungos realias intenci
jas."

5. Išskaičiavęs kom. Kinijos 
nusikaltimus, dėl kurių ji bu- 

HKy.v./?.-.'.-.'.1
t

baigęs dabartinėm derybom 
tarp Amerikos ir kom. Kinijos 
Dulles pareiškė viltį, kad kom. 
Kinija savo siekimam nevar
tos jėgos.

6. Pasisakė Dulles už nusi- 

kiu būdu, kaip buvo 
prez. Eisenhoweris — iš 
vų.

Baigdamas pareiškė
mą nauju taikos dešimtmečiu.

MOLOTOVO KALBOJE SENI 
REIKALAVIMAI:

Sovietų atstovas Molotovas 
kalbėjo rugsėjo 23. Jis labai 
ilgai išskaitinėjo, kas laimėta 
per metus, o dėl ateities siūlė:

1. Nusiginklavimo reikalui—

IR ŽENEVOS DVASIU KINKO J SAVO VEŽIMĖLI

PERONĄ IŠLEIDO, IR NAUJĄ 
VALDŽIĄ PRIPAŽINO

Naujas Argentinos laikino
sios vyriausybės galva gen. Leo- 
nardi pažadėjo išleisti Paragva
jaus laivą su Peronu. Pažadė
jo taip pat tuojau sudaryti kon
kordatą su Vatikanu.

Amerika rugsėjo 25 pripaži
no Argentinos naują vyriausy
bę. Britanija taip pat nutarė 
pripažinti.



darbininkas

negrą
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Paslaptį atskleidė Petrovas

rei-

bei
SVETIMOJI SPAUDA

kad tokios

NAUJI FORDO SUNKVEŽIMIAI
Rašo: LINUSIŠ LIETUVOS

Lenktynes dėl pieno ir lietuviškas Ilolyvvoodas

jos pa-

ministerija ofi-

dar 
stu-

sovietinės 
didžiausia

ministeri- 
atstovybėje 
ir vėl grą-

• Vokietijos parlamentas pa
tvirtino Vokietijos-Sovietų Są
jungos susitarimą užmegsti di
plomatinius santykius. Sovie
tai patartino taip pat.

kad
smarkiai gėrė, 
ir dar kitokiu

Vis nauji ir nauji faktai iš
kyla,. kaip Maskvos šnipų ran
ki pašalina jai nereikalingus ir 
pasiima savo tarnybai jai tin
kamus. Paskutinėm dienom at
gaivinta istorija apie Anglijos 
diplomatų dingimą; atskleista, 
kur jie dingo ir kam jie dirbo 
bei dirba.

turėję 
rinkai.
pieni-

metais

matė juos nusipirkus bilietą 
traukimui, ir nežinia, kur ji 
nuvažiavo.

LIETUVIŠKAS 
"HOLYWOODAS"

Tarybinėje spaudoje pasigar
sina “Lietuvos Kinostudija” 
kurios adresas yra Vilnius, Bi
rulės 22. Ji skelbė konkursą 
kino apžvalgos “pradžiai” pa- 

truošti. Grafikams ir muzikams 
buvo paskirtos trys premijos: 
pirmoji 1.500, 2-ji — 1000 ir

Bet 1951 jie pastebėjo, kad. 
yra sekami anglų saugumo. 
Aliarmavo Sovietų agentus, 
savo ryšininkus. Per tuos žinia 
atsidūrė Maskvoje, ir ten MVD 
pareigūnai ieškojo planų, kaip 
išgelbėti jiem reikalingus ir 
pasitarnavusius šnipus.

Pagal Maskvos išdirbtą pla
ną

abudu diplomatai nuvyko Į 
Paryžių ir iš ten buvo paimti 
Čekoslovakijos ar Sovietų lėk
tuvu i Prahą, iš ten Į Maskvą. 
Jie ten dirba prie užsienių rei
kalų ministerijos kaip patarė
jai Amerikos bei Anglijos 
kalais.

NAUJAS Fordo kabinų stilius 
1956 m. medeliuose. Čia F-100 
pickup sunkvežimis. (Dešinėje 

apačioje.}
FORDO F-750 sunkaus krovinio 
sunkvežimis, varomas 168 a. j. 

Y-8 motoro. (Dešinėje viršuje.) 
MERCURY 1956 m., varomas 
312 kub. inč. Safety-Surge V-8 
motoro. Čia matomas 4 durų 
Custom keleivinis. (Kairėje 
apačioje.)

kaip reikiant šienaplūtės .Rau
dondvario 11 kultivatorių vie
toj viso 2240 ha plotų tęapdir- 
bo vos 160 ha. Žiežmarių MTS. 
pasižadėjusi nušienauti šu sa
vo trim traktoriais —

TADA REKORDUS
P. Pridėtas, Tėrašiškių MTS 

vyr. zootechnikas, giriasi, kad 
Kapsuko (Marijampolės) rajo
nas 1954 tiek primelžes pieno, 
kad šiais metais jis iškviestas 
Maskvon, i žemės ūkio paroda. 
Marijampoliečiai, rašo “Tiesa” 
Pridotkas. smarkiai padidino 
galvijų skaičių ir vidutiniškai 
iš karvės primelžė 1.896 kg. 
per metus. (Tai dar 300 kg 
mažiau nei Lietuvos vidurkis 
laisvės meta’s). Pridotkas su
tinka. kad šie rezultatai buvo 
g..". ui todėl, kad turima labai 
gc Lietuvos juodmargių kar-

žioji pusė. Jis ėmė smarkiai 
gerti, pridarė skandalų, ir 
ministerija jį atšaukė į Londo
ną. Ten pusę metų jį gydė 
psichiatras. Kai gydytojas lai
kė jį susverkus. nuo 1950 lap
kričio 6 jan> pavedė ministeri
joje tvarkyti Amerikos reika
lu skyrių ...

Burgess buvo ministerio as
meninis sekretorius, paskui jį 
paskyrė Į VVashingtona atsto
vybės antruoju sekretorium. 
Spauda surado. 
. jis feip pat 
Priskyrė abiem

KAS PAGALIAU SURUOŠĖ 
SUVALKIJOS NERAMUMUS 

1936 METAIS?
Čikagos “Naujienos" nese

niai aiškino, kad “voldemari- 
ninkai” suruošę, naciams pa
dedant. 1936 metų ūkininkų 
bruzdėjimus prieš Smetonos 
režimą. Rugpiūčio 21 J. Komo
daitė “Tiesoje”, išryškindama 
partijos liniją, tvirtina kad tai 
padariusi Lietuvos komunistų 
partija.

Buvo 1951 m. gegužės 25 d., 
kai iš Anglijos dingo du užsie
nių reikalų ministerijos svar
būs pareigūnai — Amerikos 
skyriaus vedėjas Donald Mac- 
Lean, 38 metų, ir tik iš Ameri
kos paršauktas Guy Burgess, 
kuris ten buvo atstovybės an
trasis sekretorius.

Dėl jų dingimo buvo didelis 
susijaudinimas. Neaišku buvo, 
ar jie pabėgo, ar pagrobti, ar 
kokių plėšikų nužudyti. Bet

buvo aišku, kad jie žinojo 
(dideles Amerikos ir Anglijos 
paslaptis.

Washingtone Maino senato
rius Brewster kalbėjo valsty
bės sekretoriui Achesonui: 
“Reikia tikėti. Mac Lean žino
jo Amerikos-Anglijos paslaptis 
apie Atlanto paktą, apie Ko
rėjos karą, apie taikos derybas 
su Japonais. Jei tie asmens 
būtų Sovietų šalininkai, tai ga
lėtų būti rimtų nemalonumų”. 

, “Taip yra”, sutiko Acheso- 
nas.

Bet Londonas dėjosi ramus. 
Tik paaiškino- kad nesą jokių 
žymių, jog būtų tie diplomatai 
su savim paėmę dokumentus 
ar juos nufotografavę. Ir par
lamente Į atstovų paplausimus 
ministerija nieko aiškaus nepa
sakydavo.

Tik po metų 
cialiai paskelbė, kad dingusius 
diplomatus išbraukė iš minis
terijos pareigūnų. Bet niekas 
taip ir nežinojo, kur juodu 
dingo. Tėbuvo tik spėliojama. 
Esą juos Čekoslovakijoje kaž
kas matęs. Jei Mac Leano žmo
na tuojau gavo iš vyro 2000 
svaru, tai tebuvo žinia, kad 
pinigai atėjo per Šveicarijos 
liauka, bet kas juos įmokėjo 
nęžinia. Ji gavo iš vyro ir laiš
kutį- bet jis buvo įmestas pa
čioje Anglijoje.

Staiga naujas skandalas —
1953 rugpiūčio II iš Šveica

rijos Lausanne miesto dingo 
ir Mac Leano žmona su trim 
vaikučiais. Paskutini karta

Per tą laiką spauda iškasė ir 
paskelbė dingusių diplomatų 
praeitį. Ji buvo graži ir negra
ži, Abudu buvo gabūs Cam
bridge universitete, abudu 
buvo sumanūs diplomatiniame 
darbe, ypač jaunesnis Mac 
Lean. Nuo 1935 jis dirbo jau 
užsienių reikalų ministerijoje. 
Nuo 1944 iki 1948 Mac Lean 
buvo Washingtone Anglijos

karta atkreipia dėmesį i sau
gumą. pritaikindamas tam rei-

Paslaptj dabar atskleidė Vla- 
dtmir Petrov, *

buvęs Sovietų atstovybės se
kretorius Australijoje, pabė
gęs iš jos 1954 balandžio mėn.

Petrovas papasakojo, kad 
Mac Lean ir Burgess buvo So
vietų Sąjungos šnipai, 
Cambridge universiteto 
dentai būdami.

KAIP JIE PATEKO! 
ŠNIPUS?

Petrovo pasakojimu, abudu 
priklausė kairiosiom grupėm. 
Buvo nepatenkinti demokrati
ja vakaruose, ypačiai savo 
krašte. Aiškiai simpatizavo so
vietiniam komunizmui. Mac 
Lean, rengėsi išvykti Į Sovietų 
Sąjungą ir ten daryti karjerą. 
Tai buvo dar laikai, kai “inte
lektualiniai” vakarai buvo pa
kvaišę iš simpatijų komuniz
mui bei Sovietam — panašiai 
kaip dabar blūdija iš baimės.

Sovietų agentas prikalbino 
ji susilaikyti nuo vykimo i Ru- ■■■ 
siją; patarė liktis Europoje, 
tęsti savo karjerą ir ją panau
doti Sovietų naudai.

Mac Lean pažinojo Cam
bridge Burgess, pora metų 
vyresni, bet artimi draugai ne
buvo. Juo labiau, kad ir tos pa
čios ministerijos pareigūnai 
būdami gyveno skirtinguose 
kraštuose tuo pačiu metu. Pe
trovas spėja, kad vienas apie 
kitą nebus žinoję, kad jie dir
ia Sovietam.

Mac Leanui ir Burgess buvo 
pavesta pristatyti dokumentus 
iš užsienių reikalų 
jos; juos Sovietų 
nufotografuodavo 
žindavo.

Petrovas liudija, 
medžiagos per šias rankas pe
rėjo labai daug.

KIEK JIE PAGELBĖJO 
MASKVAI?

Jie pristatė Amerikos 
Anglijos atomines paslaptis.

Jie pranešė Maskvai apie 
A n g ii jos reikalavimą, kad 
Amerika neperskristų Yalu 
upės ir nebombarduotų Man- 
džiūrijos.

Tai žinodami, Kinijos komu
nistai tuojau Įsiveržė Į Korė
ją. MacArthuras tuojau buvo 
pasidaręs išvadą, kad Ameri
kos planai esą komunistam iš
duoti. Tuomi būdu jie prisidė
jo prie Korėjos karo tokio ne
laimingo vakaram galo.

Maskva leido anglų kalba 
“New Times”, kuris turėjo va
ryti propagandą tarp vakarie
čių. Bet ta propaganda buvo 
apykvailė. Kai tik diplomatai 
dingo. Maskvoje tas laikraštu
kas tuojau prisitaikė prie an
gliško bei amerikoniško galvo
jimo. Manoma, su jų pagalba.

Yra tvirtinančių, kad ir da
bartinė Maskvos politika dėl 
Amerikos bei Anglijos esanti 
jų patarta. *

Ir tik prieš savaitę Anglijos 
užsienių reikalų ministerija 
paskelbė, kad Mac Lean ir 
Burgess buvo Sovietų šnipai...

FORESTAL. naujas lėktuvnešis, išstumiamas i -A tl^utta ties Nevport N'eu’s, V%

AMERIKIEČIŲ ATRADIMAI ŠYPSOJIMOSI AMŽIUJE
Ženevos konferencija atvėrė 

’ naują mada politikoje — šyp
sotis. Prie jos taikantis, tenka i J
daryti ir spaudos apžvalgas 
su šypsniu.

Šypsojosi Vakarai, kai Sovie
tai skelbėsi išradę telefoną, 
lėktuvą, radiją ir veršĮ su 

’ dviem galvom, kuris būtų au
gęs, jeigu nebūtų nustipęs. Tai 
buvo Sovietų išradimų amžius. 
Dabar šypsosi Sovietai kai 
amerikiečiai ėmė gyventi atra
dimų amžių. Prisimindami Ko
lumbą ir kitus pirmatakus. ku
rie vyko Į vakarus naujų že
mių tirti ir misijonieriauti. da
bar Kolumbo ainiai patraukė 
i rytus tirti ir misijonieriauti 
žemėje, kuri vadinasi Sovietų 
Sąjunga.

Spauda gausiai aprašinėja.
kaip ten misijonieriavo ir 

kokius atradimus padarė sena
toriai.

Šveicarų "Die Tat” sustojo 
prie vieno iš penkių senatorių 
— Estes Kėfauver, kuris su ki

tais amerikiečiais ir anglais bu
vo vedžiojamas po Maskvos 
bažnyčias. Žinodami, kad jis

Per jo rankas ėjo visos paslap
tys, kurios buvo surašomos 
raštu. Jis buvo taip pat Ang
lijos atstovas .prie Amerikos 
atominės energijos komisijos, 
turėjo priėjimą prie 
slapčių ir

patarinėjo, kokios iš 
slapčių galima viešai 
kurios ne.

Iš Washingtono jis buvo nu
keltas Į Egiptą į Kairo. Bet ten

MASKVA BAUDŽIA IR BARA
Pats TSRS ministerio pava

duotojas M. N. Lucenko įsaky
me. paskelbtame, “Pravdoje”. 
smerkia Raudondvario ir Žiež
mariu MTS nepatenkinamą rū

tų pa- pešti kukurūzais ir neįvykdžius 
skelbti,

vių veislė. Pereitais metais, 
toliau pasakojasi Pridotkas, 
buvo pakankamai pašaro, kar
vės nesulyso kaip kitais metais 
ir neišstipo. Per praėjusius 9 
mėnesius rajone buvo primelž
ta dvigubai daugiau pieno ne
gu praėjusiais metais tuo pa
čiu laiku. Savo, ruožtu pieno 
gamybos padidėjimas paskatino 

. ir kiaulių ūkio išsivystymą.
ypač bekono paruošimą. Kol
ūkiai ne tik atidavę valstybei 
pieną- ne tik atsilyginę MTS 
pieno produktais. Dar 
daugybę litrų laisvai 
Tcrasiškių MTS zonos 
ninkai tikisi, kad šiais 
primelšią iš karvės 2.100 litrų, 
sumušdami tarybin. rekordus.

trečioji 500 rublių. Rugpiūčio 
27 d. Kinostudija paskelbė 
“Tiesoje" taip: "Piliečiai, užsi
rašę dalyvauti masiniuose 
“Kalvio Ignoto Tųisybė" filmo 
pastatymuose ir dar nė karto 
nesifilmavę, kviečiami sekma
dieni 28 d. 8- vai. ryto, esant 
giedram orui, atvykti i Rašyto
jų g-vę 6 su aptartais kostiu
mais”.

baptistas, nuvedė jį Į bažnyčią 
su baptistų pamaldom. Sena
torius buvo , nustebintas — 
bažnyčia pilnutėlė — uodas 
snapo daugiau neįkištu. Pasiū
lė jiem bažnyčioje viešai pra
kalbėti. Kalbėjo ir senatorius. 
Jis pasisakė, kad esąs baptistas 
ir kad jo senelis buvęs baptistų 
pamokslininkas. Paskui pridėjo 
amerikinių linksmų anekdotų, 
iki jį nutraukė britų konserva
torius parlamento narys ir 
grąžino į rimtą bažnytini toną, 
kuris net sujaudinęs žmones. 
Misijos turėjo pasisekti, jei Ke- 
fauveris matė tarp klausytojų 
akis šluostantis (Tik senato
riui neteko patyrinėti, kiek 
tarp ten buvo laisvai suėjusių 
žmonių ir kiek MVD atsiųstų 
atstovų).

-o-
R. Drummondas, NYHT "ko

liumnistas”, aprašo, kaip to- 
- hau . r _

ne senatoriai/ o Bulganinas 
su Chruščiovu apaštalavo tarp 
Amerikos senatorių.

Jie įtikinėjo senatorius, tarp 
jų tą patį Kefauver ir Malonę, 
kad jie padarytų didėlius JV 
nuopelnus, jeigu jų balsai pri
sidėtų prie Amerikos Balso nu- 

—tildynio. /'I.šeikit — kalbėjo
Chruščiovas — į gatvę ir pa
klauskit- ko norit, ar kas yra 
atsivertęs nuo Amerikos Bal
so”. Amerikos Balsas nesąs čia 
visai efektyvus.

Nežinia, ar senatoriai ėjo į 
gatvę ir klausinėjo, bet Drum
mondas spėja, kad vienas iš se
natorių turėjo čia pats atsivers
ti, nes šen. Malone buvęs lig 
šiol prieš bet kokį biudžeto in
formacijos reikalam mažinimą. 
O po to išklausyto pamokslo 
jau skelbė, kad Amerikos Bal
sas neturįs įtakos Sovietu Są
jungoje ir jį reikia nutildyti.

Maskvos bosai Įtikinėjo, kad 
sustabdant Amerikos Balsą bus 
pasitarnauta Amerikai. Drum- 
mondas mano, kad taip kalbė
dami bosai turėjo galvoje pasi- 
tarnavimą Sovietų Sąjungai, 
nes komunistinėje doktrinoje 
kas yra naudinga Sovietų Są
jungai, tas turi būti naudinga 
ir visam kitam pasauliui. O 
Amerikos Balso nutildymas — 
išvedžioja Drummondas — tik
rai būtų pasitarnavimaš Sovie
tų Sąjungai, nes

Amerikos Balsui kliudyti 
Sovietai išleidžia 16 mil. dole
rių — daugiau nei pats Ame
rikos Balso biudžetas.

Jie turi tam reikalui Įkinkę 
1600 asmenų su 1000 kliudy- 
tuvų. 6 jeigu daro tokias išlai
das. tai Amerikos Balsas nėra 
jau toks •'neefektyvus”, kaip 
kalbėjo Chruščiovas ir jo aidas 
skambėjo Malones žodžiuose.

-o-
Malone dar daugiau “atra

dimų" padarė Maskvoje — 
jis neradęs Sovietų Sąjungos

gyventojų tarpe jokio nepasi
tenkinimo valdžia ir jokio pasi
rengimo dabar ar ateityje 
revoliucijai. “Sovietų Sąjungo
je nėra jokios krizės — nei 
ūkinės nei politinės”. Ir ką 
valstybės departamentas skel
bia apie sunkumus Sovietų vi
daus gyvenime — tai esanti 
nesąmonė...

Tokį senatoriaus atradimą 
sutiko, rašo “Die Tat” netik su 
šypsniu, bet su garsiu juoku 
Maskvoje.

-o-
Kitas NYHT “koliumnistas” 

W. Lippmann sukilo prieš vals
tybės departamento “atradi
mą” Sovietų Sąjungos politiko
je, kai departamentas paskel
bė, jog Maskvos ir Vokietijos 
sutartis reiškia Sovietų atsi
sakymą nuo savo ligšiolinės 

“bankrotinės” politikos Vokie
tijos atžvilgiu.... Tame pa
reiškime — sako Lippmann — 
nėra nė žodžio tiesos. Atsižvel
gdamas į rezultatus, valst. de
partamentas turėjęs susilaikyti 
nuo tokių komentarų. Taip ga
lėję nutikti nebent dėl to. kad 
valst. sekretorius buvęs atos
togose.

P. S. Pereito nr. (Nr. 68) 
spaudos apžvalgoje buvo iš
spausdinta:

1. “pirmaisiais 
okupacijos metais
lietuvių partinės ir religinės 
dvasios tvirtovė buvo bažnyčia 
— toli gražu ne partijos”, o tu
rėjo būti: . patriotinės ir re
liginės dvasios”.

2. “Tuo atžvilgiu objektyves
nis ir arčiau partinės tiesos ... 
yra dienraštis “N. Y. Times”, 
o turėjo būti: “.-.. arčiau fak
tinės tiesos”.

Skaitytoja atsiprašome.

• Vokietijos kancleris Ade- 
naueris paskelbė, kad laikys 
Vokietijai nedraugišku žings
niu. jeigu kuris iš vakariečių 
pripažintų rytų Vokietijos vy
riausybę. Lig šiol tokių nėra.

Rugsėjo 23 visi Fordo par
davėjai išstato visuomenės su
sipažinimui 
jn^^Fordo sunkvežimius. Prie 
bendrosios sunkvežimių seri
jos šiais metais pridedami du 
nauji modeliai — T-750 "tand- 
em” sunkaus svorio kroviniui 
ir kitas "pickup" tipo ilgesnių 
ašių-. nei buvo vartojami lig 
šiol.

Naujieji modeliai pasižymi 
ypatinga kabinos konstrukci
ja. leidžiančia praplėsti mato
mumo lauką bei išoriniais lan
gų apvadais. Visoje sunkveži
mių gamyboje Fordas pirmą

naujuosius 1956 kalui vairą ir ypač saugias du
ris. kas nelaimės atveju gali 
išgelbėti vairuotojo gyvybę. ~ 

Kita Fordo staigmena bus 
parodyta rugsėjo 29. tai 1956 
m. Mercury, kuris turės 15 
skirtingų išorės spalvų ir 60 
spalvingų kombinacijų. 1956 
m. Mercury atstovų bus 700 
daugiau, nei jų' yra dabar. Ypa
tingai visus žavės dviduris pi
gus “Medalist". kuris pagamin
tas tiems, kurie geros mašinos 
savvbes nori turėti pigiai.

tSkelb.)
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- Lietuvos nei vardo nei vėliavos
Tarptautinėje skautų stovykloje (jamboree,) kuri neseniai 

įvyko Kanadoje, Montrealyje, oficialiai nebuvo, nei Lietuvos var
do nei vėliavos. Vieni lietuviai skautai, kurie toje stovykloje 
dalyvavo, negavo pasireikšti nė kaip lietuviai .(iš Venezuelos), ki
ti savo atskirą vienetą (JAV ir Kanados) buvo priglaudę prie 
Kanados prancūzų katalikų skautų. Tik tuo būdu jie galėjo pa
sireikšti ir garsinti Lietuvos vardą. Mat, iš okupuoto krašto pri
versti pasitraukti ar su tėvais išvykę skautai laikomi žmonėmis 
be/laisvos tėvynės. Tokie esą nelygūs kitiem skautam, nepilna- 
teisiai. Jie negali savarankiškai dalyvauti nė tarptautinėje 
skautų stovykloje. Jie negali lygiomis su kitais būti atstovaujami 
ir Tarptautinėje Skautų Taryboje (Conference). Tokia yra pa
žiūra ir toks nusistatymas to tarptautinio skautų junginio. Ką 
galima būtų dėl to pasakyti?

terius; liaudies miliciją, kurio- kad ji dabar ginklu mėgintų 
Suomiją užimti, nelabai betiki-

suomiai atviriau

kun. 
mū- 
gar- 

že-
Panagrinėjo ir žodžių

ar

Tik dabar Suomija pradėjo riebiuosius metus

KINIJOJE PRALEIDO 20 METŲ. KAS TOJI KINŲ KALBA. IŠ 240 ŽODŽIŲ 
PADAROMOS VISOS PRASMES. TEN ŽMONES NEKALBA. BET DAINUOJA.

Susispaudimas 
1954 jau prasi- 
riebieji, gerieji 
infliacijos, nėra

Iš raudonosios Kinijos grįžo ir lietuvis
• *' ■ ’ • J ■ ' v

Kai nuolat .skaitome' žinias 
apie išvarytus iš Kinijos kata
likų kunigus, misionierius, 
ypač amerikiečius, buvo labai 
įdomu su šiuo klausimu susi
pažinti iš pirmųjų šaltinių. Pa
sisekė surasti lietuvį misionie
rių, kuris Kinijoje praleido 20 
metų, pergyveno visą to kraš
to keistumą ir taip pat didžią
ją nelaimę —. komunistų ant
plūdį. Aname kontinente jis 
pažino jų darbus, jų seną tak
tiką, kuri ten gauna kiek kito
kią išraišką, šis lietuvis taip 
pat sėdėjo kalėjime, buvo ap
kaltintas šnipinėjimu ir išvary
tas. Tad jo pasakojimai, tiki
mės, bus įdomūs mūsų skai
tytojams, nes jie gyvai pavaiz- 

_ duos Kinijos dabartį, svarbiau
sia — kad tai lietuvio matyta 
ir pergyventa.

Šis lietuvis yra salezietis mi
sionierius

Petras M. Urbaitis,
kilęs iš Šeduvos. 1928 m. 

įstojo į saleziečius ir išvyko 
Italijon mokytis. Vienuolyno 
mokyklose savanoriškai atren
kami kandidatai misijoms. 
Kol jauni, išsiunčiami į anuos 
kraštus, kad geriau išmoktų 
kalbą, pasisavintų papročius.

P. Urbaitis, tuomet dar pir
mųjų kursų klierikas, su už
sidegimu veržėsi į misijas. Bu
vo girdėjęs, kad Rio Negro 
krašte esą sunkiausia- tad

liauti. Tačiau vadovybė jį nu
kreipė į Kiniją.

Taip 1931 m. atvyko į Hong 
Kongą. Buvo vienas iš pirmę- 
įę lietuvių misionierių.

Kiek vėliau atvyko kun. Per- 
kūmas (taip pat išvytas iš Kini
jos, dabar gyvena Venecuelo- 
je) ir Petrauskas, bet jis nepa
kėlė klimato ir grįžo į Lietuvą. 
Paprastai pusė atvykusių dėl 
blogų klimato sąlygų ir dėl 
sunkios kalbos neišlaiko ir 
grįžta.

Pradžioje P. Urbaitis gyve
no Hong Konge, vėliau Shan- 
hajuje (3 metus/, Magavoje, 5 
metus praleido, kontitento pie
tuose.

Hong Konge seminarijoje 
tęsė filosofijos mokslus; mokė
si kinų kalbos, istorijos, geo
grafijos, susipažino su papro
čiais.

KAS TOJI KINŲ KALBA?
Mum buvo įdomu išgirsti ki

niečių kalbą iš lietuvių lūpų. 
Čia kun. P. Urbaitis daug pa
pasakojo ir pailiustravo pavyz- _ 
džiais.

Kinų kalba yra viena iš sun
kiausių, nes ji sudaryta visai 
kitokiu būdu, nei, pvz., lietu
vių ar anglų kalba. Mūsų kas
dien vartojamos kalbos pasižy-

pirmiausia ten ir pasisiūlė ke- mi tuo, kad turi daug žodžių,

KVN. p. M.' URBAITĖS.

kuriais nusako daiktus 
veiksmą, žodžių tarpusavio 
šys išreiškiamas galūnėmis 
(arba artikeliais kaip anglų 
kalboje). Visiškai to nėra kinų 
kalboje.

Ši kalba turi tik 240 šaknų, 
t. y. žodžiu, kurie turi savo 
reikšmę.

Visi žodžiai vienskiemeniai.

Tačiau gyvoj kalboj su tiek 
maža žodžįų neapsieinama. 
Tad kiniečiai pirmiausia juos 
sudeda su kitu žodžiu ir taip 
gauna naują prasnyę.

Tačiau kalbos sunkumas glū
di — jos muzikalume.

Kinietis paprastai ne kalba, 
bet dainuoja: vienskiemeniai 
žodžiai šokinėja nuo-' aukštų 
gaidų iki žemų. Pavyzdžiui, pie
tų Kinijoje kalba 9 tonais, vi
durinėje, iš kur kilusi oficialio
ji — bendrinė tarmė apsįėina- 

- ma su 5 tonais. Tas pats žodis 
eina per visus tonus ir kitame 
tone turi visai skirtingą pras
mę. Pavyzdžiui, žodelis “tin”, 
ištartas aukšta gaida, reiškia 
“dangų”, kiek žemesniu balsu
— “kvailą”, o visai žemu tonu
— reiškia “žemę”.

Kai kun. P. Urbaitis mokėsi 
kalbos, prie kiekvieno žodžio 
prasmės rašėsi kartu ir gaidas, 
kokiu tonu ištarti.

Kalba ypačiai apsunkina mi
sionieriaus darbą. Reikia jau

traus muzikalumo kad pasisa
vintum visas reikšmes.

Kas turi kiek silpnesnę klau
są, tam tenka pergyventi ne- 
mažę nemalonumę.

Pvz., per pamokslą, užuot pa
sakius “ateikite visi prie Kris
taus”, kai nenutaiko tinkamų- 
tonų, gal pasakyti “eikite sau 
iš bažnyčios”. Kartais ir ilgai 
Kinijoje gyvenusiam europie
čiui, besikalbant su čiabuviu, 
atsitinka, kad staiga kinietis 
nusišypso. Tai reškia, kad eu
ropietis užtraukė ne iš tos gai
dos ir nušnekėjo...

Iliustruodamas kalbą, 
Urbaitis pakalbėjo “Tėve 
su”, kur buvo tik atskirų 
sų šokinėjimas aukštyn, 
myn.
sudėtį, parodydamas, kad jie, 
ištarti kitu balsu, turi visai 
kitas prasmes. 1

Be galo įdomu buvo išgirsti, 
kaip kiniečiai vadina Lietu

vą. '/'-X
Ir čia nuostabiausia — pietų 

tarmė, kuri yra ypač skirtinga 
nuo bendrinės tarmėj ir kuria 
kalba apie 100 milijonų, Lie
tuvą vadina Lap-tou-jiūn, ben
drinėje kalboje Li-tu-va.

(Bus daugiau)

Formaliniu atžvilgiu gali atrodyti viskas tvarkoje. Esi žmo
gus be laisvos tėvynės, tai nesi teisėtas mūsų tarpe narys. Jun
giame tik tuos, kurie yra nepriklausomi. Bet tokiu formaliniu 
pagrindu atsirėmus, Lietuvos vardo ir vėliavos galėtų nebūti 
laisvajame pasaulyje niekur. O vis dėlto yra. Yra ir Lietuvos 
pasiuntinybės ir konsulatai Kai kurios net didžiosios valstybės, 
kaip Amerika, iš Lietuvos okupacijos nepadarė tokių išvadų, 
kokias padarė Tarptautinė Skautų Taryba.

Reikalas darosi dar opesnis, kai žinai, kad skautai stato 
jaunimui prieš akis Dievo ir Tėvynės idealus bei artimo meilę. 
Tarptautinė Skautų Taryba tuos idealus tartum pamina- nes vi
sai neatsižvelgia, kad Lietuva yra pavergta kaip tik Dievo ir Tė
vynės priešininkų, kurie dar dega klasių kova. Taigi, grynas 
formalumas Tarptautinę Skautų Tarybą įginė į ryškų prieštara
vimą: užuot parėmusi tuos, kurie kovoja už Dievą, Tėvynę ir 
laisvę žmogaus, jinai palieka juos už stovyklos palapinės. No
rint ją pasistatyti, reikia šauktis prieglobsties katalikų, kurie 
geriau supranta, dėl ko lietuviai kovoja. O kartais metamas 
katalikam neapdairus žodis, kam jie ateina į skautų organizaci
ją su savo dvasios vadais.

Dar krinta į akis, kad skautų organizacija, kuri yra neno- 
litinė, Tarptautinės Skautų Tarybos, matyti, laikoma politiniu 
junginiu. Politika čia prasikiša lygiai taip, kaip Lietuvos okupa
cijos pripažinimas ar nepripažinimas. Tai politinis aktas. Brita
nija yra jį padariusi, pripažindama Baltijos valstybes de facto 
Sovietam. Galimas daiktas, kad Tarptautinėje Skautų Taryboje 
kaip tik ir nusveria ta anglosaksiškoji dvasia, kuri davė pra
džią ir patiems skautam.

Mes nedarome iš to jokių išvadų lietuviams skautam, o tik 
konstatuojame kai kuriuos lietuvių tautai nemalonius faktus. BBGĮMAS ] EGIPTĄ. Kiniečiu tapyba Silke.

Maža Suomija buvo dėmesio 
centre, kariaudama su Sovie
tais. Dabar vėl akys į ją nu
kreiptos, kai Maskva pažadėjo 
grąžinti jai karinį uostą Pork
kala. Tokia proga pakeliamas 
klausimas, kas iš viso dabar 
Suomijoje dedas?
Buvo suomiam sunkūs metai, 

kai reikėjo mokėti milžiniškas 
reparacijas už pralaimėtą Mas
kvai karą. Bet. reparacijos jau 
pernai baigės, 
praėjo, ir nuo 
dėjo Suomijai 
metai. Nėra 
nedarbo. Restoranai ir šokių 
barai pilni.

Tik politinėse nuotaikose 
yra įtempimo. Jau dešimt me
tų rungiasi dvi partijos dėl 
valdžios — socialdemokratai ir 
agrarai; pirmieji atstovauja 
darbininkam, antrieji ūkinin
kam. Bet vis taip susidaro, kad 
vieni be kitų koalicijos neiš
siverčia.

Jei anksčiau ėjo kova tarp 
jų dėl darbininkų ar ūkininkų 
interesų, tai šiemet dėl prezi
dento rinkimų, šiemet kaip 
tik baigiasi dabartinio prezi
dento Paasikiui kadencija.

Jis jau 85 metų. Prezidento 
rolė čia svarbi; jis gali paleis
ti parlamentą; jis tvirtina įsta
tymus; ir renkamas ne paties 
parlamento, o 300 specialiai 
rinktų atstovų. Tarp kandidatų 

didžiausi favoritai yra du: 
socialdemokratas Fagerholm ir 
agraras Kekkonen.

Abudu lygiai žinomi- vienas 
dabar parlamento pirminin
kas, antras dabar ministeris 
pirmininkas. Bet savo politika 
— juodu priešingumai

Fagerholmas; kai buvo tain.
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Tik atsigulus, žinoma, girdė

site žingsnius troboje už mū
relio, lovos girgžtelėjimą ar 
trumpą snaudulio sutirštintų 
balsų pokalbį. Čia pas jus kve
pia sausos verbos, lovon įkloti 
ajerai, ramunėlės ir krepšeliuo
se liepžiedžiai; jauku ir šilta 
nuo mūrelio, nors langan lai
kas nuo laiko čekšterėja purvi
ni lapai drauge su pabirusiais.

. lietaus karoliukais. Palėpėse 
ir patvoriais, užsisukdamas 
apie kampą- švilpauja vėjas. 
Kartais jo daina primena toli
mą daugelio balsų ūžimą, kar
tais jis sukniaukia ant tvoros 
kuolo pastatytoje 
puodynėje, tačiau įsiklausius, stygų kliunksėjimas — įsiū- 
nuolatinis smuikavimas leidžia 
pažinti ritmą ir melodiją, štai,

gija pasitrauktų iš Nato ir dė
tųsi į neutraliųjų bloką su 
Švedija. Jis turi gerą markę 
Maskvoje.

Suomiai laikosi seno patari
mo: visada galvok, bet ką gal
voji, nesakyk.

Jie visada galvojo apie savo 
karinio uosto Porkkala atgavi
mą; jie galvoja ir apie Kareli
ja-

Bet kol mokėjo reparacijas, 
tylėjo. Ir daugumai rodės, kad 
Kekkonen politika teisinga. 
Dabar, kai reparacijos baigtos; 

pirmininkas, 1948 iš vyriausy- kai Maskva negali labai prigąš- 
bės išmetė komunistus minis- dinti ūkinėm represijom, o

je buvo privisę komunistų, jis 
likvidavo. Kai 1953 buvo suda- ma. tai ir 
ryta šiaurės valstybių taryba.
jis _no.rėjo_ prijungti ir Suomi
ją, nepaisydamas Maskvos di
delio nepasitenkinimo. Maskva 
turi pagrindo jo nekęsti.

Kekkonen vadinamas realis
tu politiku. Jis mano, kad 
Suomija išliks, tik būdama lo
jali Sovietų Sąjungai. Jis no
ri vengti visko, kas keltų Mas
kvos įtarimus. 1952 jis viešai

jaučiasi galį pasakyti. Tai gali 
kalbėti ir Fagerholmo linijos 
naudai.

Tame ginče, ką suomiai turi 
rinkti kitais metais kovo mėne
sį į prezidentus, ir Maskva 
netiesiogiai dalyvauja: ji dabar 
užmetė svarstį Kekkonen nau
dai: atiduodama Porkkala uos
tą davė suprasti, kad Kekkon
en politika Suomijai daugiau

reikalavo, kad Danija ir Norve- laimės ..

pusėje, lietus teška apsemtuo
se nuvysusio darželio tarplys
viuose. Galinė siena su dviem 
langais žiūri tiesiog į laukus, 
paupį ar alksnynėlį, pagal tai, 
kaip stovi jūsų giminaičio, pa- 
žįstamo ar atsitiktinio šeimi- 
•ninko sodyba. Vėjas, įsibėgėjęs 
per laukus, įsiošęs medžiuose, 
smarkiais dūžiais atsimuša sie
non, tarsi jūros banga, be per- 
stojimo plaunanti uolotą kran
tą. Už tuščių lauko rėžių- už 

lėlių kvapsniais bei su mūre- upelio ir alksnių tankmės tam
soje slypi kaimyno sodyba, pas- varpo skambėjimą — tylų gau- 
kui kaimas, o už jo kiti kaimai, 
tolyn ir tolyn, kiek siekia įsi
smaginusio vėjo sūkuriai, pluk
dą su savim pakeliui surink
tus, išplėštus iš pastogių, nu
skintus nuo švilpiančių šakų, 
išvogtus iš apleistų kiemų gar
sus. Per ilgą kelionę jie dyla, 
nustoja aštrumo, kaip upelio 
ritinami akmenys, liejasi su 
kitais, stipresniais ir apsineša, 
nelyginant mainais ar smėliu, 
Šlamesiais ir švilpesiais, net 
nebegalima atpažinti — kaip 
jūros išmesti palaikai, apie 
kuriuos niekas negali pasaky-

neužtinkama jokiuose orkest
ruose. Čir, čir, čir... Čir, čir 
čir. .. Svirplys! Apsiverčia te 
ant kito šono, kad būtų geriau 
girdėti. Jūsų mintys netikėtai 
pasidaro linksmesnės ir, nebe
klausydami aistringųjų vėjo 
smuikų, atsiduriate visai kita
me pasaulyje, grįžtate vaikys
tėn, į saulėkaitą ir ugniakuro 
pašvaistes. Tyli svirplio gaida 
taip derinasi su kamaros nuvy
tusių žiedų ir sudžiūvusių žo-

metė jums į langą, kaip auksi
ni burtų sviedinėlį — išgirdo
te, mielasis skaitytojau, varpą!

Bet kai jūsų blakstienai jau 
pasidarys sunkūs, mintys ims 
pintis viena su kita, neteku
sios svorio, spalvos ir linkmės,

virš savo galvos. Prasideda ga
linga, jaudinanti muzika, pri
menanti jūsų kadaise audrin
gus pergyvenimus, tepaliku- 
sius atminimą, švelnų, kaip 
rimstančio vėjo atodūsis, kuris 
jus pasiekia čia patogiame guo
lyje, jaukioje kamaros šilimo
je. štai, dirigentas ištiesė kai
rės rankos pirštus ir orkestro 
gilumoje — džirr — trukšmin- 
gai atsiliepia varinis trikampis, 
smuikui verkiant pačiom aukš
čiausiomis gaidomis! Tai ant
stogo nukrito sausa obels, ša- klausysitės su kūdikio šypsena- 
ka. O dirigentas vėl mosuoja
ir, smuikams pamažu tilstant, prasdamas, kad tai groja svir- 
prasideda minkštas, duslus plyš. Sapnuosis vaikystė, senai 

tuščioje pirštais tampomų violenčelės praošęs džiaugsmas, ir vis tai
dėl šito švelnaus akompani- 

buoto kaštono ūgiai groja šie- mento...
Seklyčia. Sekančiai nakčiai,

lio skleidžiama šilima, b* pats 
muzikantas tūni ten pasislėpęs, 
plyšyje tarp dviejų plytų, ap
dulkėjęs moliais, šiaip kuklus 
ir vengiąs viešumos, tačiau da
bar, tamsoje įsidrąsinęs, vis 
garsiau pučia savo plonytę dū
delę. O girdint jos sirpimą, da
rosi lengva ir gera; jūs ilgai

nors pats per miegus jau nesu*

non pizzicato...
tonas leidžiasi, pritilsią; turite 
įtempi klausą, kad nepames
tumėte vos girdimo dūzgesio 
aukštai, pačioje namo palėpė
je. Paskui jis kyla ir-palaips
niui eina garsyn, 'nematomam lyje, visai pas jūsų ausį užgro- langai; už vienos sienos šlama žvėries, atkaneįusio dantį į
dirigentui švytuojant lazdžiuke ja solistas, vaikiška birbynėlė, sodas, už kitos, priešingoje narvo virbus, primenantį už-

kliudytos smuiko storosios sty
gos blizgesį. Kas tai galėtų bū
ti — sulenktos ir staiga paleis
tos šakos virpėjimas čia pat 
sode, nuo kaimyno tvoros 
numauto ir akmenuotu patvo
riu ritinamo kibiro barškesys,
kur nors kaime verčiamų kluo- tada vėjas jums atneš iš kaimo 
no durų trenksmas ar tolimas vienišą šuns lojimą. Stipriau, 
šuns staugimas? Arba vėl, tai vėl vos girdimai, o po va-
mielasis skaitytojau, atsitoli- 
nončios bangos atvangoje neti
kėtai išgirsite, ir taip aiškiai, 
kad galėtumėte kirsti lažybų,

landėlės, lyg choras, lolstan- 
‘ čiais amterėjimais ,jam atsi

lieps šunes kituose kaimuose. 
Kaikurie, nors netoli- loja taip 
plonai, kad vėjui apsigręžus, 
atrodo viščiuko cypsėjimas. 
Kiek nepajėgia balsu, atsilygi
na dažnumu: kol didesnieji 
amterėja vieną kartą, šie su- 
kiauksi tris ar keturis. O lai
kas nuo laiko, lyg nenoromis, 
bumbterėja duslus bosas, kaip

dimą su jį sekančiu virpesiu, 
pamažu gęstančiu ir užliejamu 
grįžtančio verpeto. Monai ar 
tikrovė? Veltui lauksite pasi- 
kartojant, spėliodami, iš kur 
tai atėjo — iš varpinės, ku
rion pro išmuštą langą išvogė
vėjas, ar iš ežere nugrimzdu- sunkusis pabūklas tarp kul- 
sios padavimų bažnyčios? Grei- kosvaidžių ir patrankėUų. Klau
siausia. tai visai ne varpas, o sotės šio skurdaus 
šimtas ar tūkstantis įvairiau
sių skambterėjimų ir dzingte
lėjimų, mišinys sausų lapų če- 
žesio, švilpimo palėpėse, 
dunkterėjimų į sienas, ūkterė- 
jimų ties atdarais šulinių ren-

koncerto 
visai pabudęs — ne dėl jo aš
trumo, ne, nes vėjas ir šią mu
ziką įstato į šlamančius rė-' 
mus. Išbundate ne taip, kaip 
rytą, kieme užvirus gyveni
mui. Gulėsite atviromis akimis

Pasidarys ilgu, graudu — lyg 
kas jums prikaišiotų, lyg bar
tų- lyg kažkas, atsisėdęs prie 
audiniais ir rašteliais papuoštos 
svečių lovos, liūdnai linguotų 
galva... "

Neužmigsite," mielasis skaity
tojau, iki gerokai po vidurnak- . 
čio ir niekad paskui neužmir
šite tos nakvynės seklyčioje, 
kada rudens nakties garsai 
jums pasakojo apie dalykus, - 
kurių nebegalite sugrąžinti...

Kas slypi rudens nakties šla
mesyje ir nereikšminguose at
garsiuose. kad žmogaus širdis 
jiems atsiliepia«taip, kaip neat
silieptų net vasaros dagiliams 
bei lakštingaloms? Kame gi 
glūdi šio daugeliui neįdomaus 
ir nevisada malonaus mė*ų 
laiko nakties paslaptis? Kuo.ji 
ypatinga, jeigu iš pažiūros tiek 
maža joje tegalima rasti? Pati 
rudens nakties sąvoka yra to
kia neapibrėžta, jog net nega
lima tiksliai pasakyti, kada ji 
prasideda. Natūrali riba tarp 
dienos ir nakties yra saulėly
dis. tačiau kaip ją pravesti 
tuomet, kai pilkame danguje
nė spragos, nė prošvaistės, ka
da jis ima tirštėti ir temti jau 
po pietų? Pats metų laikas 
primena vakarą: tai lyg visuo
tinio gamtos poilsio įžanga 
Gal dėl to vakarai jame užima

(nukelta į 4 nei.)

tį, kas tai yra, nė iš kur atneš
ta.

Sakysim, papurtęs langinę,

Koncertui lauke valandėlei mielasis skaitytojau, krausto- 
nutrūkus- muzikantams tarp mės seklyčion, į dailiausiąjį 
belapių patvorio alyvų ir nuo namų kampelį, kur iki lubų iš- 
vasaros išsistovėjusių kiečių klotos duknos laukia retai ap- vėjas atšokdamas dar sviedžia 
derinant stygas, čia pat.mūre- šliaukančio svečio. Ten keturi sienon kažkokį urzgėjimą- lyg

tiniaiS' visa tai, ką vėjas vienu 
žygiu spėjo surinkti tolimiau
siose vietose, o paskui suvėlė, 
sujaukė krūvon, apgniaužė, 
apdailino, pridėjo pelėdos ūba
vimą miške, aptraukė lygiu ties tamsą nenutrūkstančia gi- 
gaudesiu tvorose ir, įsukęs, ja, neleidžiančiai užsimiršti.

ilgas valandas dėl to, kad pu- 
siaumiegio svajos staiga užleis 
vietą giliam susimąstymui, liū
dno. vienodo šunų lojimo pa
žadintam, kuris nutys per nak
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Naujas svečias religinėj literatūroj
Kun. Vyt Pikturna neseniai 

įteikė lietuvių katalikų visuo
menei didelę dovaną — knygą 
apie mišių auką. “Amžinoji 
auka”, kaip savo įvedamajame 
žodyje kukliai pastebi jos au
torius, pirmoje eilėje siekia 
pastoracinių tikslų, būtent — 
kad “mišių auka būtų daugiau 
pažinta ir pamilta”. Sekdami 
pastarųjų dešimtmečių liturgi
nio sąjūdžio raidą, mes galėjo
me pastebėti, kad Vakarų Eu 
ropoję ir Š. Amerikoje yra pa
sirodę daug vertingų veikalų 
apie mišias ir liturginį atsi
naujinimą apskritai. Šalia epo
chinių Guardini, Parsch, Jung- 
mann ir šiemet čia Amerikoje 
pasirodžiusio Boyer “Liturgic- 
al* Piety” mokslinių veikalų 
buvo paskelbta įvairiom kal
bom Mažesnių, praktiškų vei
kalų, įvedančių tikinčiuosius į 
tikrąjį liturgijos ir ypač mišių 
aukos supratimą, tuo atidarant 
visiems kelią į vaisingesnį vi
sų tikinčiųjų dalyvavimą 
dieviškosios malonės paslapty
se. Lietuvių kalba mes tokių 
veikalų neturėjome. Todėl 
tenka su džiaugsmu kun. V. 
Pikturnai padėkoti už jo gana 
didelės apimties (200 p.) veika
lą apie mišias.

“Amžinoji Juka” autoriaus 
paskirstyta j keturis pagrindi
nius skyrius. Pirmajame jis

trumpai ir visiems supran
tama kalba paaiškina mišių es
mę bei iš šios aukos plaukian
čius vaisius.

Naudodamasis naujausių li
turginių studijų rezultatais, 
ypačiai garsiojo Innsbrucko 
jėzuito Tėvo J. A. Jungmanno 
išvadomis ir atsirėmęs į Pop. 
Pijaus XII encikliką “Mediator 
Dei”, autorius Įveda mus į pa
čias mišių apeigų gelmes tie
siog stebėtinu paprastumu.

Vienas iš didžiausių, dabarti
nio liturginio sąjūdžio ir žy
miųjų lilurgistų nuopelnų be
ne bus tai, kad jie palaipsniui 
apvalė pačią katalikų Bažny
čios liturgijos širdį — mišių 
apeigas nuo joms visai svetimų 
barokinių, romantinių bei ki
tų sentimentalių elementų. Mi
nėtų elementų įtakoje, lyg 
šešėlyje, ilgus metus tūnojo 
palikta mišių, kaip aukos ir 
turtingiausios maldos, sampra
ta. Todėl šv. Tėvas minėtoje 
enciklikoje ir išreiškia džiaugs
mą dabartinio liturginio sąjū
džio augančiu pasisekimu bei 
rezultatais, ragindamas visuo
se kraštuose tęsti ir dar labiau 
gilinti tai, kas buvo pradėta ir
iškelti į dienos šviesą tikrąją 
mišių aukos prasmę.

“Amžinojoje aukoje” auto
rius, Sąmoningai aplenkdamas 
visą eilę teologinių bei liturgi
nių problemų,

stengiasi skaitytoją kuo. pa
prasčiausiu ir tiesiausiu keliu 
supažindinti su mišių esme.

Trumpai palietęs mišių kaip 
Eucharistijos aukos kilmę, jos 
esminius bruožus ir tikslą, jis 
savo mintis susumuoja šia mi
šių aptartimi: “šv. mišios yra 
“Naujojo Testamento auka, 
kur duonos ir vyno pavidaluo
se per žmogų aukotoją nekru
vinu būdu aukojasi Jėzus Kris
tus, kad išpažintų aukščiausią 
Dievo viršenybę ir mums su-

DAR GALIMA ĮSIGYTI pavieniams pirkėjams 
'platintojams nesiunčiame dėl mažo Grimo kiekio)

V. AUGUSTINO

LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMU
Huiki dovana svetimtaučiams Įvairioms progoms, tiems, kurie
Lietuvos nėra matę, be to, ir mačiusiems gražus prisiminimas

KAINA — $5.00
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KUN. V. CUKURAS

teiktų savo kančios bei mir
ties nuopelnus” (17 p.) Kad ši 
aptartis, neatrodytų eiliniam 
skaitytojui tik sustingusi for
mulė, .autorius tuoj duoda taik
lių paaiškinimų ir nurodo į 
plaukiančias išvadas, padedan
čias jau kiekvienam gerai susi
orientuoti.

Pirmojo skyrelio pabaigoje 
dar randame

praktiškus paaiškinimus apie 
patį mišių vardą, jo kilmę 
bei prasmę įvairiose kalbose.

TRYLIKTOJ J Kryžiau* •keliu stotis. Skili p. V. Kašubo*.

Kaip kilniausį ir giliausiai i 
mišių esmę siekianti vardą 
autorius pamini koptų liturgi
joj® vartojamą vardą “agias- 
mos”, reiškiantį “švente, kur 
pašventinamas pasaulis”.

Pirmosios dalies antrajame 
skyrely kun. V. Pikturna duo
da

tradicinį ketveriopą mišių 
aukos vaisių paskirstymą:

teikia garbę Dievui; permal
dauja Dievą; galingiausia prie
monė išprašyti Dievo malonių 
ir vertingiausia padėkos auka. 
Po to tolimesnėse pastabose 
jis išryškina skirtumą tarp 
individualinės ir bendrosios 
maldos, kalba apie mišias kaip 

neišsemiamą lobį, iš kurio vai
sių gali gauti visi Kristaus 
Mistinio Kūno nariai ir ypatin
gais atvejais-- kai jos laikomos 
atsivertimo intencija, taip pat 
ir už Bažnyčios ribų esantieji. 
Iš akių neišleisdamas savo 
knygos pastoracinio tikslo, ir 
šį skyrelį autorius baigia 
nuoširdžiu paraginimu: “...mi
šių auka yra malonių jūra, iš 
kurios kiekvienas ir kiekvienu 
metu gali semtis reikalingų 
malonių. Todėl didžiausiu dė
kingumu turėtume naudotis 
ta stebuklingąja priemone taip 

palaimingiems vaisiams gauti” 
(35 p.)

An! raine kiek trumpesniame 
šios knygos skyriuje autorius 
kalba

apie mišių laiką, vietą, var
tojamus įrankius.

Trumpai supažindindamas su 
visų šių dalykų istorija, jis 
tiksliai, nors ir trumpai, .paaiš
kina kiekvieno jų prasmę, pa
skiri; bei tarpusavio ryši tur
tingoje mišių liturgijos visu
moje.

Didžiausias ir išsamiausias 
“Amžinosios aukos" skyrius 
yra tretysis, čia kun. V. Pik
turna. pradžioje trumpai me
tęs žvilgsni į mišių apeigų isto
rija, nuosekliai, vaizdžiai ir 
gyva kalba

atskleidžia skaitytojui mišių 
maldų ir apeigų prasmę.

Ne tik žodiniais vaizdais, bet 
ir iliustracijomis veda mus 
žingsnis po žingsnio visus mi
šių aukos apeigų veiksmus, i 
lietuviu kalbą išvertęs duoda 
svarbesniųjų maldų tekstus, 
konsekracijos žodžius, laimini
mus. .Jei pirmieji du skyriai ne 
vienam gal atrodys kiek sun

DARBININKAS 

kiau skaitomi, mažiau sklan
dus, tai šis skyrius kiekvieną 
nejučiom pririša. Praktišku
mas, aiškumas, lengva kalba, 
kur ne kur įdomios istorinės 
digresijos — visa tai lietuvis 
skaitytojas, rodos, gauna pirmą 
kartą. Tenka laukti, kad prak
tiškoji šio skyriaus vertė ati
darys “Amžinajai aukai” duris 
į kiekvieno lietuvio, ypačiai 
mokslą einančiojo jaunimo 
namus.

Šalia liturginės atskirų mi
šių apeigų veiksmų prasmės 
sklaidos autorius- labai dažnai 
dar duoda

pavyzdžiu iš lietuviškųjų re
liginių papročių,

tuo dar labiau padarydamas 
savo veikalą artimą bei supran
tamą lietuviui.

Knygos gale, lyg atskiru sky
riumi, autorius labai trumpai 
dar kalba apie mūsų

pareiga dalyvauti mišių au
koje.

re--

Tuo, kaip minėta, pakartoti
nai jis pabrėžia šios knygos 
pastoracini uždavinį. Po to se
ka paaiškinimai apie būdus mi
šiose dalyvauti, šiose baigiamo
siose pastabose autorius liet, 
katalikams iškalbingai perduo
da viso naujųjų laikų liturgi
nio sąjūdžio. Pop. Pijaus XII 
“Mediator Dei” enciklikos ir 
paties Kristaus kvietimą — 
ateiti visiems prie Eucharisti
nės aukos stalo ir sąmoningai 
bei aktyviai dalyvauti nekruvi
noje Mūsų Viešpaties Aukoje.

Pirmasis įspūdis, perskai
čius kun. V. Pikturnos “Am
žinąją auką" — tai prieš akis 
įskyląs tyras ir šviesus aukos 
altorius. •

Kuklus paprastumas, didi pa
garba Eucharistijos aukos pa
slapčiai ir kartkartėmis pro 
autoriaus žodžius prasiveržiąs 
entuziazmas mums kai ką pa
sako ir apie pati autorių.

Reikia prisiminti, kad kun. 
Vyt. Pikturna dar pačiam savo 
kunigo gyvenimo pavasary 
buvo priverstas pereiti ilgai 
užtrukusį kančios pragarą Da
chai! koncentracijos stovyklo

je. šioj antrojoj kančių semi
narijoje jaunajam autoriui at
siskleidė giliausios Mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus amžino
sios aukos — mišių gelmės. 
Šitai atsiminus, mums jau leng
viau bus suprantamas tas troš
kulys, su kuriuo jis studijavo 
tą patį Jungmanną ir kitus šių 
laikų liturginio atgimimo gai
vintojus. Tik tas žmogiškosios 
kančios pagimdytas ilgesys 
mums paaiškina, kodėl kuklią 
savo pirmojo veikalo įžangą 
autorius pradeda 303 metais 
Kartagoje teisiamo krikščio
nio įkvėptais žodžiais:

“Kviečiau pas save krikščio
nis ir leidau jiems aukoti mi
šias, nes be mišių mes negali
me gyventi."

Ar šiuose žodžiuose nenuaidi 
nepamirštamas ir jaudinantis 
pirmųjų mišių, atlaikytų Sek
minių rytą Štuthofo koncentra
cijos stovykloje, aprašymas- 
randamas kun. St. Ylos kaceto 
prisiminimuose (žmonės ir žvė
rys, 207 p.) Ar jie nepatvirti
na to daugelio laisvame krašte 
visai nesuprantamo, tiesiog ne
žemiško, liet, tremtinių entu
ziazmo, apie kurį mums pasa
koją ištrūkę iš Sovietų Rusijos 
stovyklų: Vorkutos, Solovkų.

Ši aplinkybė ir tas nuoširdus 
bei kuklus tonas, daro “Amži
nąją auką" mielą į rankas pa
imti, lengvą skaityti, gi savo 
praktiškumu ir aktualumu — 
nepamainomą vadovą į sąmo
ningą bei gyvą dalyvavimą Baž
nyčios liturgijoje.

Reikia tikėtis, kad ši pirmo
ji tokio turinio knyga paskatins 
ir kitus šioje srity padirbėti ir, 
nors šiek tiek ir pavėluotai, sa
vo darbais įjungti lietuvių ka
talikiškąją visuomenę į gyvą
ją liturginio renesanso dvasios 
srovę.

Meninis “Amžinosios aukos” 
veikalo apipavidalinimas atlik
tas dail. Romo Viesulo. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Broo- 
klyne.

VOKIEČIAI LEIDŽIA 
LITUANISTINIUS VEIKALUS

Leidžiamas Fraenkelio Lie
tuvių Kalbos Etimologinis 
Žodynas. Jis bus šešių sąsiu
vinių, kurių kiekvienas kai
nuos po 14.50 DM. Žodyną 
leidžia Carl Winter Univer- 
sitaetsverlag, Heidelberg, Lu- 
therstrasse 59. Germany.

Ten pat dar galima gauti ir 
lietuvių kalbos žodynas (Nie- 
dermanno, Senno ir Salio). 
Pirmo tomo (1—9 sąs.) kai
na 52 00 DM. antro tomo 
(10—19 sąs.) — 72.50 DM. 
vėlesni sąsiuviniai (20—24) 
po 6.30 DM.

Be to. toje pat leidykloje 
dar ealima gauti senų litu
anistikos veikalų: Bartsch. 
Christian — Dainų Balsai 
(1887); Cappeller — Kaip 
senieji lietuvininkai gyveno 
(1904); Mosvid — Die aeltes- 
ten litauischen Sprachdenk-

RUDENS NAKTIES GARSAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

pirmą vietą, nuskriausdami 
naktį tiek laiko, tiek skiriamo 
dėmesio atžvilgiu —garsieji ru
dens vakarai, kuriuos taip 
mėgiama aprašinėti. Prasideda 
kuo ne po vidurdienio ir tę
siasi, tęsiasi — su žiburiais, 
kaimynų lankymu- pasakomis 
ir laikraščiais beveik iki vi
durnakčio. nakčiai tepalikdami 
tamsiausias valandas iki gaid
gystės, kaip niekam neįdomų 
ir nereikšmingą likutį, žmogus, 
norėdamas prisiminti kurią 
nors rudens naktį, paprastai 
prisimena vakarą — tai lyg 
nemokamas jo priedas, neturįs 
savarankiškos buities.

štai kame, galbūt, ir visa pa
slaptis — neapdainuotosios ru
dens naktys skiriasi nuo kitų 
metų laikų savo neapibrėžtu
mu. ryškių linijų stoka. Tuo 
jos net viršyja kitas — žiemą, 
pavasarį, vasarą žinai, ko tikė
tis nakčiai: žiburiuojančio mie

1955 m. rugsėjis 27 d. no. 69

EUGENIJUS GRUODIS

Naujasis testamentas
Aš esu muitininkas* kuris sėdėjo medy.
Aš esu serganti ir rūbo krašto prisilietus moteriškė.
Aš esu Jonas Krikštytojas, tas, kuris mito šaknimis, skė

riais ir šaukė tyruose.
Aš esu silpnas mokinys, kuris regėjo Atsimainymą ir gei

dė šėtros.
Aš esu stovintis Jerusalėj • su palmių šakomis ir giedantis 

Hosanna.
Aš esu vienas iš minios—prieš išrengtą ir stovintį su nen

dre rankoj Kristų.
Aš esu Simonas Kirenietis.
Aš esu Juozapas, kur dovanojo savo kapą. “
Aš esu tas, kuris nore palytėti Mokytojo šoną.
Aš esu tas, kuris norėjo palytėti Mokytojo šoną.

Apaštalams
Kai savo duoną dažydami į druską, 
valgysite, saulei nusileidus, 
Paskutinę Vakarienę — 
nepamirškit manęs.
Kai valgysit vieni, kiekvienas sau, ir KriSius bus išėjęs, 
ir stengsitės grąžint anas liūdnas Kaparnaum valandas, 
atminkite, kad vienas silpnas, piktas ir švelnus 
sėdėjo tarp ■'mokinių Jono ir Tomo 
ir laužė kraujo duoną.

(Iš “Aidų” 7 nr.)

KULTŪRINE KRONIKA
• A. šešplaukis - Tyruolis 

parengė lietuvių literatūros 
chrestomatiją žemesnių kla
sių mokiniams. Bus iliustruo
ta V. Augustino Lietuvos nuo
traukomis. Leidžia Bendrijos 
leidykla Vokietijoje.

• Meno paroda buvo su
rengta Montrealyje per 3-sias 
Lietuvių Dienas. Parodoje sa
vo paveikslus išstatė: J. Ak
stinas 5, V. Bričkus 2, J. Kvie- 
tytė 1. K. J Račkus 2 (visu 
aliejus). V. Remeika 6 (paste
lė). A. Tamošaits 3 (aliejus), 
T. Valius 3 (lino raižiniai), 
H. J. Žmuidzinienė 8 (akvare
lės), A. Tamošaitienės 3 ki
limai. Atskirame kambaryje 
buvo tautodailės skyrius su 
V. Balčiūnaitės juostom, me
džio drožiniais, margučiais, 
odos dirbiniais ir su M. Dze- 
taveckaitės ir A. Veselkienės 
audiniais, o atskirame kam
baryje Br. Abromonio medžio 
dirbinių skyrius, jo paties 
įrengtas ir išpuoštas.

• A. Zylė - Zelenke vičius iš 
Waterburio. Conn.. išvyksta Į 
Paryžių, kur studijuos tapy
bą.

• S. Jankus, rašytojo Jur
gio Jankaus sūnus, atvvko į 
New Yorką. kur studijuoja 
vaidybą ir baletą.

• Danielius Štarka. muziko 
J. štarkos sūnus, jau kelinti 

maeler bis ?um Jahve 1570 
(1923); Mitteilungen der li
tauischen litera rischen Ge- 
sellschaft (1—31 sąs.) ir visa 
eilė kitų.

go. mėnesienoj baltuojančio 
rūko, kvepiančių pradalgiii ir 
žvaigždžių atspindžio upelyje, 
kurie intimiesiems jausmams 
bei atsiminimams tepalieka 
taip maža vietos — gerėkis ir 
tylėk ... Tuo tarpu, niekad iš 
anksto nenujauti, ką tavyje 
pažadins rudens naktis — pri
klauso nuo tavo nuotaikos ir 
būdo. Tai lyg tušti laukai, ku
riuose gali ncblaškomas va
landų valandas vaikščioti vie
nas su savo mintimis.

O kadangi dėmesio neati
traukia nė mėnesiena, nė snie
gas tai nakties garsai, vėjo ir 
lietaus pritildyti- neapibrėžti, 
neblašką savo ryškumu, su
švelninti. kad geriau derintųsi 
su žmogaus nuotaika, ateina 
kaip akompanimentas. kaip 
nuotaikos muzika — tyli žadi
nanti. kurstanti. Rudens nak
ties galia, mielasis skaityto
jau. tokia didelė dėl to. kad ji 

vien garsai .. . 

metai muziką studijuoja Frei- 
burge i. Br., Vokietijoje.

• Gen. St. Raš ūkio atsimi
nimų I tomas jau baigiamas 
spausdinti. Leidžia “Lietuvių 
Dienos” Les Angeles. Calif. 
Knyga visuomenėje laukiama 
su susidomėjimu, renkama 
prenumerata.

® Naujoje Zelandijoje uni
versiteto ir viešosios bibliote
kos aprūpinamos knygomis 
apie Lietuva. Lietuvių Ben
druomenė įteikė 6 knygas 
svetimomis kalbomis. Taip pat 
knygos įteiktos ir Aucklando 
gimnazijai, kurios biblioteki
ninkė yra zelandietė mokyto
ja. didelė lietuvių bičiulė.

• Solistė Aldona Stempu- 
žienė rugsėjo 25 d. dalyvavo 
Caffarelli eperos bendrovės 
pastatytoje operoje “Hofma
no pasakos" ir atliko Nick- 
lause rolę.

© Prof. Juozas Eretas, gyv. 
Bazelyje. Šveicarijoje, atsidė
jęs renka medžiagą prof. St. 
Šalkauskio monografijai. 
Knygą mano baigti iki kitų 
metų Velykų.

© Simonas Urbonas, buvęs 
Kario redaktorius, yra paren
gęs eilėraščių rinkinį “Sau
lius ir Jonė”, mano išleisti 
dar šiais metais Jo “Kariū
no atsiminimų" antrosios lai
dos I tomas irgi pasirodys 
dar šiais metais. Pirmoji "Ka
riūno atsiminimų” laida iš
leista; 1930 — I tomas. 1931 
m. II tomas.

• Kazys Bradūnas atidavė 
spaudai naują eilėraščių rin
kinį “Devynias balades". Lei
džia Lietuviškos Knygos Klu
bas Chicagoje.

• Vasario 16 gimnaziją pra
eitais metais lankė 160 moki
nių. Dabar planuojama gimna
zijos bendrabuti praplėsti ir 
pritaikyti 220 mokinių. Galvo
jama i gimnaziją kviesti taip 
pat lietuvius iš kitų kraštų

Kultūros kongreso reikalu 
Bendruomenes Valdyba tariasi 
su Chicagos Apygardos Valdy
ba. Kviečiami šiuo klausimu 
pasisakyti ir kiti, ypačiai patys 
kultūrininkai . Kongresas nu
matomas šaukti kitą metą Chi
cagoje liepos 1 d., kada įvyks 
Amerikos ir Kanados lietuviu 
dainų švente

ATSIUSTA PAMINĖTI
A Rimkūnas Kregždute. 

III dalis. Tėvynės pažinimas 
Viršelį ir vinjetes piešė dail T 
Valius. Išleido Bostono lietu
viai mokytojai. 231 psl Kai
na nepažymėta.



SOFIJA KATKEVIČIENE. Klišas skolintos iš “Kario-

Livonijon vykti ir pastoti šve
dams kelią, nors žinojo, kad 
tas uždavinys jam nebus leng-

KATKUS — ŠVEDŲ PABAISA
Jonas Karolis Katkevičius, 

trumpai, vadinamas _ dar Kat-

0^^7101

IŠ KOVŲ DEL LIVONIJOS (2) S. SUŽIEDĖLIS

JONAS K. KATKEVICIŪS.

CRANBROOK-KULTŪROS ŽIDINYS PRIE DETROITO
VLADAS MINGĖLA

daiktai, na- 
ginklai, žu- 
laivukai.
reikia pasi-

JAMES P. MITCHELL. Dar
bo Departamento sekretorius.

DAEB1N1NKAS

Ką tik išėjo iš spaudos

2113, nei 1794 alternatyvinio M. Musteikis (ELI)'

Gaunama ‘'Darbininko* 
administracijoj.

AMŽINOJI 
AUKA

• Zibuntas Mikšys, daili
ninkas. meną studijavęs Vo
kietijoje. išvyksta j Paryžių.

• Elenai Savickaitei-Prisier- 
nikienei, bolševikų nužudyto 
kapitono Puknio žmonai, New 
Jersey- įstaigos be jokių egza- 
minų pripažino gailestingošios. 
sesers teises (Registered Nur-=-'?-^B 
se). Ji dabar dirba šv. Juozapo 
ligoninėje Paterson, N. J. Jai 
užskaitytas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus išduotas diplomas.

• Memingene, Vokietijoje, 
lietuvių choras, kuriam vado- -jfll 
vauja muz. - Budriūnas. rugpiū-
čio 13—14 d. aplankė šveicari- 
ją. Su choru kartu važiavo ir 
nemažas lietuvių būrys. Kelio- 
nę suorganizavo apy|inkės vai- JfKg 
dybos pirmininkas kun. A. 
Bunga. Pirmiausia aplankė Zu- 
erichą, Lucerną, toliau Ingebo- 
lio vienuolyną, kur apylinkės 
ligoninėse dirba per dešimtį 
lietuvaičių seselių vienuolių, 
atvykusių čia dar nepriklauso- -O 
mybės laikais. Toliau aplankė ||£ 
Maria Einsiedlen — Marijos 
šventovę, paskiau Naefels, kur 
gyvena daug lietuvių draugų— 
šveicarų.

• Jurgis Važelis Melbourne,
Australijoje- rugpiūčio 7, atė
jęs Į savo mylimosios australiu- 
kės tėvų namus, vietoje nušo
vė jos tėvą, sunkiai sužeidė 
motiną, du brolius ir, paleidęs 
šūvi i ją. pats vietoje nusišovė. 
J. Važelis lietuviškame gyveni- 
Vne nedalyvavo ir jau kuris lai
kas buvo pakeitęs vardą ir pa
vardę Į australiškę. Buvusi my
limoji po trijų metų draugys
tės atsisakė už J. Važelio tekė
ti. •

kun. Grauslys. Išvakarėse Įvy
ko koncertas, kuriame dalyva- 
vo solistas Stasys Baranauskas, 
Zuzana Griškaitė ir muzikas 
Aleksandras Kučiūnas.

tačiau gražių architektūrinių 
formų rūmai buvo baigti tik 
1938 m. Atskirose patalpose 
įkurtas ir gamtos muzėjus. 
biblioteka su 10.000 tomų. 
Puikiai įrengtas laboratorijos. 
Taip pat yra ir observatorija

las, vysk. V. Brizgys. daug • 
aukštosios dvasininkijos, kuni
gų iš Kanados ir Amerikos. 
Noveną prieš šventinimą vedė

MIŠIOS, 
JŲ ESME. 
VAISIAI. 
MALDOS 
IR APEIGOS

kad ir Detroito lietuviai ’ar- specialus komitetas jau dirbo 
čiau susipažintų su tuo nuo- dėl tam reikalui įneštų dviejų 
stabiu Cranbrook kaimu. įstatymo projektų (S. 2113 ir

S. 1794) subcndrinimo. pagal 
prez. Eisenhowcrio patiektą 
pasiūlymą. Tačiau, kaip sena-, 
torius James H. Duff viena- 
re .savo laiike rašo. “Nei S. Įstatymą priimti

2(k) puslapių, iliustruota. 
Tai pirmas didesnis ban
dymas lietuvių k. duoti gi

lesnį šv. Mišių aukos 
supratimą.

KAINA - $2.00

• Naujosios Zelandijos Lie- jįg 
tuvių Bendruomenė rodo gyvą 
veiklą. Yra suorganizavusi bib- J į.* 
lioteką. rūpinasi jaunimu. Da
bar telkiamos nuotraukos iš 
Zelandijos lietuvių gyvenimo.. 
Norima padaryti didelį albumą. ■;. i

• Šeštadieninei Maironio var- — 
do lietuvių mokyklai Toronte 
vadovauja Julius Širka. kiti
mokytojai: Zuzana Girdvainie- 
nė — I skyr.. Elena Pusvaš- 
kienė — II skyr.. Marija Ind- 
rišiūnienė-----III skyr. Juozas-----
Vasaris IV skyr.. Julius Širka 
— VI skyrius. Tikybą pirmie
siems trims skyriams dėsto 
Tėv. Rafaelis šakalys- O.F.M. 
vyresniesiems skyriams kun. 
B. Pacevičius. kuris taip pat 
dėstys ir dainavimą.

• Aušros Vartų parapijos 
bažnyčia Montrealyje pašven
tinta rugsėjo 25 d. šventinime 
dalvyavo Montrealio kardino-

Vėliavos lenkiasi prieš vadą
Vėliavos lenkiasi prieš vadą
• Lenko savo vadu nepripa

žįstame • Radvila protestuoja, 
Katkus Livonijon atjoja • Dėl 
ko Katkui sekėsi ir kas 
kė? • Kautynės prie Tartu ir 
Tallinno. • Mano kariai jau 
valgo arklius • Kas bus toliau?

Kai Zigmantas Vaza, Lietu
vos didysis kunigaikštis ir Len
kijos karalius, įsikibęs laikėsi 
dar ir Švedijos karališko vaini
ko, jo dėdė Karolis, pats sie
kęs būti karalium,
pasiryžo savo brolėną privers

ti jėga atsisakyti Švedijos sos
to.

Kovą pradėti parankiausia 
buvo Livonijoje, kur švedai jau 
buvo užėmę kai kurias Estijos 
žemes su Tallinno ir Tartu 
miestais. čia pribuvo daugiau 
Švedijos kariuomenės 1601 m., 
atvyko ir patsai Karolis.

Tuo metu Livonijoje lietu
vių ir lenkų kariuomenės nebu
vo gausu. Jos reikėjo Ukraino
je kazokams raminti. Be to, ki
lo nesutarimų dėl kariuomenės 
vadovybės. Lietuviai nenorėjo 
pripažinti vyriausiu vadu lenkų 
hetmano Zamoyskio, nes laikė- 
kad šitame ruože, kuris buvo 
už Lietuvos į šiaurę, dera tik
tai lietuviam vadovauti. Antra, 
tiktai lietuvių pastangomis Li
vonija buvo apginta nuo mas
kolių ir švedų. Lietuvių karo 
vadas Kristupas Radvila, vadi
namas Perkūnu, pasipiktinęs 
Zamoyskio paskyrimu, iš va
dų atsisakė ir išvyko į savo 
dvarą Lietuvoje. Zigmantui Va
zai nieko neliko, kaip tiktai 
šauktis

Jono Karolio Katkevičiaus ir 
jam pavesti kariuomenei vado
vauti.

Kadangi Katkevičius dar 
nvkosi su Radviloms, tai sutiko

dalinosi visais nepatogumais, 
barė Įdūkęs, rodos, žemėn 
prasmeigtų, ir atsileisdavo it 
maloningas tėvas. Mūšyje grei- 

' tai suvokdavo, ką daryti- visu 
smarkumu puldavo ir vesdavo 
savo karius drąsiai, be jokių 
svyravimų.

Jo vyrams tai patiko. Patiko 
ir Katkaus aukštas stomuo, 
tvirta laikysena, geležinė va
lia, ištvermė, kurios jis Įkvėp
davo ir savo kariams. Tik tuo 
ir galėjo Katkus laimėti— ne 
savo kariuomenės gausumu.

Su anais 4 tūkstančiais vyrų 
1603 pavasariop Katkus staiga 
pasirodė prie Tartu tvirtovės, 
ją apsupo ir privertė pasiduoti.

Švedų kariai išėjo prieš Kat
kų su nuleistomis vėliavomis, 
o tie, kurie „skubėjo dar tvirto
vės gelbėti, buvo netikėtai už
klupti ir išblaškyti. .Nuėjęs 
prie Tallinno, Katkus ir ten 
švedus supliekė: mūšyje žuvo 
apie pusantro tūkstančio švedų 
karių. Visa jų kariuomenė tu
rėjo trauktis už marių. Livo
nija tam kartui buvo apginta, 
o Katkus švedam pasirodė it 
kokia pabaisa.

KARALIAU, DUOK PINIGŲ 
ARBA... ŽŪSIU

Švedai buvo Įgąsdinti Kat
kaus narsumo, bet jis pats žino
ję, kad jo stiprybė nedidelė, 
nes “alkanas karys yra priešui 
taikinys’’. O jo kariuomenė 
tikrai alko, nes tuo metu Livo
nija buvo gana smarkiai prie
šų nuniokota ir apvalgyta. Pa
galiau, samdytinei kariuome
nei reikėjo atlyginti, o lėšų tam 
trūko. Tai buvo laikai* kai Lie
tuvos ir Lenkijos bajorai jau

KATKEVIČIŲ giminė, kaip 
ir kiti didieji ano meto Lietu
vos ponai, buvo priėmusi kal- 
vinizmą, bet greitai ir vėl grižo 
į Katalikų Bažnyčią. Jonas Ka
rolis Katkevičius išauklėtas ka
talikiškoje dvasioje, buvo uo
lus, pamaldus ir gailestingas. 
Jisai kartu su savo žmona, So
fija Meleckaite, lenkų hetma
no dukterimi, statė bažnyčias, 
globojo vargšus ir rūpinosi 
švietimu. Jų pastatytos bažny
čios Kretingoje- Kražiuose, 
Skuode. Čia dedame Sofijos 
Meleckaitės-Katkevičieriės pa
veikslą. Paveikslas yra iš Kre
tingos pranciškonų vienuolyno.

buyo nustoję noro savo valsty- DARBO FRONTE 
bę ginklu ginti, ir mokesčių 
tam reikalui mažai bedėjo. Tiek 
pats karalius, tiek 
Katkaus kariuomenei lėšų ne
skyrė. Kareiviai tada ėmė plėš
ti, o lenkai visai patraukė na
mo.

Katkus vos beišlaikė Livoni
joje lietuvius, kurių neužteko 
nė pilių įgulomis sudaryti.

Tokioje sunkioje būklėje ir 
grėsmėje Katkus rašė karaliui 
1604 m.: “Priešas vėl ruošiasi 
ir tikriausiai Livoniją nu
siaubs ... 0 mano kariai jau 
valgo arklius ... Pamiršai mus 
visai, Jūsų Didenybe. Kareiviai 
kaltina mane, kad juos vargan 
įtraukiau, ir kuopomis sklaido
si. Užsidarysiu kurioje nors 
tvirtovėje ir verčiau žūsiu” ...

Bet Katkus tvirtovėje neuž
sidarė ir nežuvo. Tai buvo tik 
grasinimas karaliui, kad pinigų 
kiek išgautų. Tačiau karalių 
paveikę ne tiek graudūs ir gra
sinamieji Katkaus žodžiai, kiek 
tai, kad jo dėdė Karolis, pavy
tas iš Livonijos,

Švedijoje užsidėjo karaliaus 
vainiką (1604) ir rimtai ėmė 
ruoštis naujam karui.

’Dabar jis ėjo Į kovą su Zig
mantu Vaza jau kaip Švedijos 
karalius. Katkui atėjo kiek pi
nigų, o švedai vėl atėjo į Livo
nijos krantus, (b. d.)

• James P. Mitchell, Darbo 
ir seimas D e p a r t amento sekretorius,

spaudos atstovams pareiškė, 
kad jis negalįs tikrai pasakyti, 
ar atlyginimo kėlimas darbi
ninkams pasireikš infliacija, t. 
y. kils prekių kainos, brangs 
pragyvenimas ir mąžės dolerio 
vertė. Tai pranašauti esą dar 
per anksti.

• Prezidentas D. Eisenhowe- 
ris jau pasirašė įstatymą, ku
ris nustato, kad nuo 1956 m. 
kovo mėn. darbininkai negali 
būti mokama mažiau kaip vie
nas doleris*) valandą, šis įsta
tymas palies apie milijoną dar
bininkų.

• Moterų darbininkių skai
čius, palyginus su pernai, padi
dėjo pusantro milijono. Dabar 
moterų dirba 20 milijonų arba 
31 procentas iš 65 milijonų 
darbininkų. Tokio didelio dir
bančių moterų skaičiaus ligi 
šiol Amerikoje dar nebuvo.

• Bedarbių rugpiūčio mėn. 
buvo 2,237,000 arba vienu mi
lijonu mažiau negu pernai. Po
tvynio paliestose srityse be
darbių padidėjo 45.000.

• Stalių *unija nukentėju-

šiem nuo potvynio paskyrė 
100.000 dolerių pašalpos. Ne
mažas sumas yra sudėjusios ir 
kitos unijos.

• Automobilių darbininkams 
išsikovojus garantijas, kad 
jiems atlyginimas bus moka
mas ilgesnį laiką ir darbui su
stojus. dabar to siekia kiti dar
bininkai. Dvi konservų dėžu
čių firmos jau pasižadėjo, kad 
nedarbo metu atlyginimas bus 
mokamas 52 savaites.

IŠ SKAUTŲ VASAROS STOVYKLŲ
Atlanto pakraščio skautai ir 

skautės šiemet turėjo dvi di
desnes stovyklas: prie Putna- 
mo rugpiūčio 27 — rugsėjo 4 
“Dainavos” stovykla ir prie 
Brocktono rugsėjo 10—11 
“Bangos”. Antroji buvo skirta 
daugiau vyresniem skautam ir 
poilsiui bei. sportui.

“DAINAVOS” STOVYKLĄ
organizavo Hartfordo skautai 
ir skautės. Buvo gauta graži 
stovyklavietė netoli Put namo 
ant ežero kranto. Stovyklai va
dovavo E. Putvytė ir jos pava
duotojas J. Benešiūnas. Skau
čių stovyklos komendante bu- 

. vo B. Bernotienė, maisto gami- 
’ nimu rūpinosi Br. Jucėnienė

drauge su vyresnėmis Water- 
burio skautėmis.

Stovyklautojai turėjo daug 
pašnekesių įvairiomis temomis. 
Stovyklą užbaigiant buvo pa

skelbta visa eilė skautų ir

vadas — ūmus kaip ugnis ir 
judrus kaip vėjas; bet jam sti
go geros kariuomenės ir jos 
aprūpinimo. Karalius tuo ma
žai rūpinosi ir lėšų nedavė. 
Katkui graužė širdį tas reika
las. Jis turėjo savo lėšomis ka
riuomenę aprūpinti. Daug jos 
negalėjo sutelkti — kokius 
4—5 tūkstančius vyrų; bet jie 
buvo jam ištikimi ir savo va
dą tiesiog dievino. Buvo ir už 
ką.

Katkus pats būdavo su savo 
kariais šalty ir alky,

* Prie pat Detroito yra Cran
brook kaimelis, kuris turi di
delės reikšmės visam Detroito 
gyvenimui. Pradžioje šio kai
melio plotas buvo tik 300 ak
rų žemės, čia apsigyveno iš 
Anglijos kilusi .George G. 
Booth (1864—1949) šeima. Jo 
žmona Eilėn Scripps Booth 
tą žemę įsigijo 1904 m. Se
niau ši vietovė vadinosi 
Bloomfield Kilis. Michigan. 
Booth šeima pasistatė gražų 
namą ir pavadino Cranbrook, 
lietuviškai reikštų, Gervių 
upelis.

Booth šeima ėmė rūpintis 
ir švietimo bei * kultūrinių 
įstaigų įkūrimu. 1927 m. Ge
orge Booth įsteigė Cranbrook 
fondą, kuris aukas rinko ne 
tik Detroite, bet ir visoje 
Amerikoje. Pats fondo steigė- 

. jas davė ir gražių kultūrinių 
idėjų. Taip Cranbrook ėmė 

. augti, atsirado mokslo bei 
į meno mokyklų, muzėjų, pa

statyti gražūs modernių for
mų rūmai. Dabar ten veikia 
Šios mokslo - bei meno įstai
gos: Cranbrook 
Kingswood mokykla, Brook- 
side mokykla. Meno akade
mija, Gamtos mokslų institu
tas. Graikų teatras; be to yra 
Kristaus kančios bažnyčia, se
nasis Cranbrook namas, 
Cranbrook raštinė, studentų 
bendrabučiai — rezidencijos, 
tarnautojų ir darbininkų gy
venamieji namai.

Milles ir kiti menininkai — 
architektai. Jie padarė meno 
akademijai planus ir pateikė 
Cranbrook fondo vadovybei. 
Pati meniška statyba baig
ta 1942 m. ir įregistruota Mi
chigano valstybėje. Nuo ta
da čia pradėjo važiuoti ga
būs studentai, kurie studi
juoja tapybą, skulptūrą, pri
taikomąjį meną, braižybą, 
keramiką, audimą.

Prie akademijos prisiglau
dė gana turtinga meno bib
lioteka su 10,000 tomų. Aka
demiją lanko 250 studentų ne 
tik iš Amerikos, bet ir iš ki
tų kraštų. Mokslas itin aukš
to lygio, ir baigusieji yra pa
sižymėję menininkai.

Meno muzėjus
čia didžiausią dalį užima 

modernusis menas. Dauguma 
šių kūrinių priklauso šią aka
demiją baigusiems dailinin
kams Nemaža vietos skirta 
keramikai ir skulptūrai. Tu-

Rytojai.
Institutas ypač mėgstamas 

ekskursijų, kurių suvažiuoja 
iš paties Michigano. Ohio, In
dianos? net iš Ontario. Per 
vienerius metus institutą ap
lankė 14.524 mokiniai. Pačių 
detroitiečių per metus ap
lanko apie šimtas tūkstančių. 
Suaugę daugiausia domisi 
muzėjumi. o mokyklos — in
stituto darbais.

Gamtos muzėjus
Čia sukrautos didelės įvai

rių vabzdžių, gyvių, paukščių 
bei gyvulių kolekcijos. Kartu 
prie jų sudalyta ir jų gyve
namoji aplinka. Geologiją
vaizduoja kristalų, rūdžių, 
metalų kolekcijos. Indėnų
skyriuje sutelkta visa jų kul
tūra: apyvokos 
mai. a|xiarai bei 
vavimo įrankiai,

Baigiant dar
džiaugti gamtos grožiu ir mo
dernia architektūra, čia rasi
me ir gražių baseinų su se
novės didvyrių statulom, me
niškais fontanais.
dinčių gėlių, žolė tamsiai žalia 
ir visada nuplauta. Visa tai 
kviečia čia atvykti iš miesto.

skaučių. kurie stovyklos metu 
Įgijo aukštesnio patyrimo laip
snius. Nemažas skaičius davė 
įžodi: buvo pravesti skautiško 
patyrimo, stovyklavimo ir litu
anistikos kursai, taip pat spor
to varžybos. Iš stovyklautojų 
buvo sudaryta 16 asmenų tau
tinių šokių grupė, kuriai vado
vavo Marijošienė. Grupė pasi
rodė per du didžiuosius lau
žus. Per stovyklos bendruosius 
laužus ypač pasižymėjo Wor-

cesterio vilkiukai ir New Yor- 
ko bitelės.

“Dainavos’’ stovykloje visą 
laiką buvo apie 160 skautų ir 
skaučių, trečdalis iš New Yor- 
ko- kiti iš Hartfordo. Worces- 
terio, Waterburio. Elizabetho. 
Ne\v Haveno ir k. Savaitgaliais 
prisirinkdavo iki 230. ir nema
ža svečių. Iš “Dainavos" sto
vyklos G. Penikas susuko fil
mą.

“BANGOS"STOVYKLA 
tuvo sutelkusi vyresnio am
žiaus skautus ir skautes poil
siui ir sportui. Buvo sudarytos 
6 tinklinio komandos (Bosto
no. Brocktono. Hartfordo. New 
Yorko, Worcesterio- ir Water- 
burio) ir tarp jų pravestos 
varžybos. Laimėjo Bostono ko
manda. Buvo taip suorganizuo
tos ir pravestos laiveliais plau
kimo rungtynės: jas pirmuoju 
laimėjo Venckus. Iš vyrų plau
kimo rungtynes laimėjo Ūselis, 
iš mergaičių — Mališauskaitė. 
Skersai ežerą pirmas perplau
kė Minkaitis. Be to. stovykloje 
buvo suorganizuoti šokiai ir 
linksmas vakaras.

Stovyklautojus sudarė skau
tai vyčiai, vyr. skautės ir skau
tai akademikai, viso apie 110 
žmonių. Stovyklai vadovavo R. 
Kezys ir jo padėjėjas G. Vil
džiūnas. Buvo atsilankę ir kal
bėjo prof. Vac. Biržiška ir 
prof. Vyt; Čepas. ar.

LAWRENCE, MASS.
Prcl. Pr. Juras dalyvaus 

bažnytinėse iškilmėse ir po
kylyje, kurį ruošia šv. Jurgio 
bazilijonų parapija savo 50 
metų sukakčiai paminėti.

Sekmadieninė šv. Pranciš
kaus parapijos mokykla dar
bą pradėjo rugsėjo 18 d.

Kun. A. Klimas pradėjo dė
styti litaunistines pamokas.

Skautės po vasaros atosto
gų vėl sukruto darbui; joms 
vadovauja A. Dvareckienė.

Metinė parapijos vakarienė 
ruošiama lapkričio 13 d. 6 
vai. vak.; vakarienę ruošia šv.

, Pranciškaus par kolektoriai.
Palangos vasarvietėje šv.

Mišios nuo rugsėjo 25 nebe
laikomos; jos būna tiktai va
saros metu.

Sodalietės lapkričio ■ mėn.
ruošią naują vaidinimą.

L švenčionienė šv. Pran
ciškaus lietuvių bažnyčiai pa
aukojo 3 albas. kurios buvo 
užsakytos Belgijoje; auka pa
darė savo mirusio sūnaus in
tencija.

Antanas Bagdonas mirė ir Meno akademija . .
rugsėjo 20 palaidotas iš Sv. 1920 m. čia atvyko Eliel su gana moderniu teleskopu, kur studijuos režisūrą ir vai-
Pranciškaus parapijos. V-S. Saarinen (1873—1950), CarI pro kurį gali pažvelgti ir lan- dybą.

rimą ir klasikinės kūrybos, 
mokykla, ypač gražus Oriento skyrius, 

turtingas ir Egipto skyrius.
Gamtos mokslu institutas
Cranbrook gamtos mokslų poilsiauti ir grožėtis. Būtų ge- 

akademija įsteigta 1930 m„ ra, kad ir Detroito lietuviai ar-

DEL LIGONIŲ ĮVAŽIAVIMO Į JAV
Jau du kartu buvo rašyta įstatymo projekto Senatas, 

apie perskirtų šeimų narių, prieš nutraukdamas posėdžius 
likusių Vokietijoje ir sergan- rugpiūčio 2 d., nepriėmė. Kai
čių ar sirgusių džiova, pa- Senatas sekančiais metais 
stangas įvažiuoti į JAV pas sausio mėn. vėl susirinks, tai 
savo šeimų narius. JAV Kon- šis reikalas bus toliau judi- 
gresas bei Senatas atkreipė namas”.
dėmesį į ši opų reikalą ir jau Senatorius Clifford P. Case 
buvo pradėję svarstyti naujo -viename savo laiške dar prieš 
įstatymo priėmjrną; pagal ku- senato išsiskirstymą rašė:įstatymo priėmjrrią; pagal ku
rį galėtų įvažiuoti 1000 asme
nų. Į šį reikalą atkreipė dė
mesį ir prez. Eisenhoweris. š. 
m. gegužės 27 d. įteikdamas 
kongresui specialų pasiūly
mą. To pasiūlymo 10-tam 
punkte kaip tik ir atkreiptas 
dėmesys dėl perskirtų šeimų, 
sirgusių ar sergančių džiova 

Pilna žv- įsileidimo, tik su specialia ga
rantija susirgimo atvejui J. 
A Valstybėse.

Daugelis senatorių ir kon- 
gresmanu taip pat tam pri-

“Jeigu šiais metais nebus ga
limybės priimti (ligoniams 
įsileistą įstatymo — M. M ), 
tuomet sekančiais metais mes 
dėsime dar didesnes pastan
gas, kad tokio įstatymo pri
ėmimas būtų įgyvendintas".

Iš tų laiškų matyti, kad 
šiais metais perskirtų šeimų 
klausimo išsprendimas yra 
atidėtas, tačiau nėra beviltiš
kas. Sekančiais metais jis bus 
vėl judinamas ir. reikia ti- 

tarė, ir Juridinės Komisijos kėlis. bus teigiamai išsptes
tas. Tik perskirtų šeinių na
riai. Kongresui ir Senatui 
sekančiais metais vėl susiren
kant. turėtų vėl. kad ir pa
kartotinai, rašyti kongresma- 
nams ir senatoriams daug 
laiškų, kad juos paveiktų
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||f Ar žinai, kad
E|<? William B. Thomson, Ameri- 
■B tas Raudono Kryžiaus atstovai 
Įp Petrapilvae. bolševikų pramin- 
ĮĮĮ-.' tam Leningradu, 1917 m. lie- 
|F? pos—rugpiūčio mėnesiais bol- 
|- ševikam sušelpti davė vieną 
|į" milijoną dolerių. Šiomis dieno- 
fe'., mis bolševikai irgi parodė “ge- 

rą širdį” amerikiečiam, nu- 
||| kentėjusiem nuo potvynio: 
fejr Amerikos Raudonajam Kryžiui 
||^įteigė 25.000 dolerių, žymiai 
||? didesnę sumą galima buvo su- 
K? rinkti už ano milijono procen- 
ife. tus; gi tas milijonas bolševi- 
Eį-. kus 1917 metais pastatė ant 
S;' kojų.

Į|šr Katalikų pėdsakai už geleži* 
^ -nės sienos dar tiek stiprūs, 
gj|^ kad susilaukia naujų vyskupų, 
|.? o socialdemokratų veikios nė- 
>' ra jau nė pėdsakų.

|į "Naujienos" tais pačiais 1917 
fe'' metais 3(nr. 285), džiaugdamo- 
& sios bolševikų revoliucija, apie 
g" katalikus rašė:
| "Jums jau ne vienoje šalyje 

rengiamos pakasynos ir gal 
neužilgo tas laikas, o jūsų nei

Tą pačią dieną būtume grižą i Lietuvą

"Keleivio" redaktorius Mi- 
chelsonas iš Bostono 1918 m. 
gegužės 31 Brooklyne viešoje 
socialistų paskaitoje, kurią 
surengė 19 kuopa, pareiškė:

"Jeigu mes gausime nepri- 
r. gulmingą Lietuvą sulyg mūsų 

,r- noro, tai katalikų vadai bus 
pakarti ant Gedimino kalne".

Kadangi jie tenai dar neka- 
bo. tai kitas W. Michelsonas, iš 
Brooklyno ir iš “Laisvės” bū- 
rio, Demokratinės Darbo Tal
kos suvažiavime labai išgyrė 
J. Repečkos referatą, kurio 

■ mintys artimos 1918 metais 
pareikštoms.

• Tautos Fondas Ameriko-
I je dar 1918 metų pavasari 
\ pardavinėjo Lietuvos vėliavė

les, skatindamas jomis puošti 
namus. Tos vėliavos buvo “ža- 

| -Mos- baltos ir raudonos spal- 
r? < Vos su žigvaikiu viduryje”. Va

dinasi. dabartinės lietuviškos 
Buvo naudojama Mažosios Lie
tuvos tradicinė vėliava: žalia, 
trispalvės tada dar nebuvo. 

?-—balta, raudona.

LOOK^
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Kaip kūrėsi lietuviai Brazilijoje

YOU ARENEEDED AT

Becauee of itelimitations, 
radar is not enough to 
safeguard your country 
and community from a 
sneak attack by the Red 
Air Force. Volunteer 
civilian piane spottem are

Motina M. Aloyza, OSF Sao Paulo, Brazil

Chicago, 111.

HELP W. MALĖ

Apply:

Gydytojai

HELP W. FEMALE

GIRLS&FOMEN

nes kai atsiranda 
susidaro naujų

telephone.- 
DEARBORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

D. Mn>QL£TON (iš Cicero, DL) ir S, Perkins, protestantu mi
sionierės Kinijoje komunistu tAivo suimtos ir išlaikytos 4 metus 
už tariamąjį sabotažą. Šiomis dienomis paleistos.

gyvenimas dabar - 
prisiminimu. Lietu-

PRESS-MAN 
COMBINATION 

SIMPLEX MAJOR 
Good rate and year around 
\vork for competent man.

žemėn, o mes gyvenome kaip 
gyvulėliai tvarte, dargi be ku
nigo, be bažnyčios.

Vėliau išmokom išpažinties 
eiti iš braziliškos knygos. Kai 
lietuvis būdavo nakties sargy
boje, mum sakydavo — bėkit 
šiąnakt. Ir bėgdavo lietuviai, 
savo maišus vilkdami”.

— Dabar jau gyvename ge
rai, — sako M. Kleizienė. — 
Tik reikia, kad žmonės eitų 
vienu keliu, 
daug kelių, 
vargų.

Plantacijų 
lieka tik 
viai Brazilijoje dabar statosi 
namus, uždirba neblogiausiai, 
kai kurie turi net ir biznelį, o 
seneliai gauna pensijos apie 
15.50 doL per mėnesį.

Prie parapijos yra gana veik
lios vyrų ir moterų draugijos, 
jaunimo choras, ateitininkai. 
Vaikai eina į dideles parapiji
nes mokyklas ir į 4 metų gim
naziją, kuri irgi parapijos ži
nioje.

Čia' klebonauja kun. Pijus 
Ragažinskas, iš Lietuvos atvy
kęs 1936 m. Jo padėjėjas kun. 
Juozas Šeškevičius, prieš porą 
metų Romoje įšventintas kuni
gu.

Lietuvių kalbos mokykla 
globoja seserys pranciškietės, o

J. S. PALUCH COMPANY 
1800 West Winnemac

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORĖM
3M Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

šių metų lapkričio mėn. Bra
zilijos lietuviai rengiasi paminė
ti pirmųjų lietuvių atvykimą į 
šį kraštą. Pasinaudodami val
diška imigracija, atvyko tada 
apie 15.000 lietuvių.

Tarp 1925 ir 1928 m. kavos, 
ryžių, bananų plantacijų (fa
zendų) • savininkai per savo 
agentus Lietuvoje sutraukė 
per 40,000 lietuvių.

Tais pačiais tikslais vyko ir 
kitų tautų žmonės iš Europos ir 
Azijos. Po 1927 m. europiečių 
veltui nebevežė, bet agentai 
patys surasdavo laivus ir ra
gindavo europiečius vykti į 
fazendas.

Šiandien lietuvių fazenduose 
nebėra. Greit iš ten jie persi
kėlė ir sudarė keletą lietuviš
kų kolonijų prie didžiojo Sao 
Patilo miesto. Vila Zelinoje yra 
per 600 lietuviškų šeimų, turi 
savo bažnyčią ir 5 mokyklas, 
kurias veda šv. Pranciškaus

Tel. CHapel 6-1377

ASSEMBLERS WIRERS
SOLDER.ERS ■

Oran ... Ught... Sitting work in Small Parts* Division 
of our mcdrm, well Eųulpptd planL

Steady Empbyment Good Wages
Apply a t

4151 NO. KNOX AVENUE
Enter Kaox from Montrose — 1 Block Eaat of Cicero

seserys.
šiomis dienomis sutikau 

daug lietuvių, kurie.į Braziliją 
atvyko pirmuoju lietuvių pri
grūstu laivu, čia, kaip ir Ame
rikoje, senelių laidotuvės daž
nos; jie nusineša įdomias isto
rijas į kapus. Kiek suspėju, 
trumpai lankydama, tiek užsi- 
rašinėju jų pasakojimus.

“Brazilai tingėjo dirbti, dėl 
to vokiečiai, žydai ir italai fa
zendų savininkai traukė euro
piečius prie darbo ir taip pa
taisė fazendų padėtį,” — pa
sakojo Aleksas Radzevičius, ki
lęs iš Stakliškių parapijos. Aly
taus apskr., fazenduose išdir
bęs 18 metų. — “Vėliau, — 
sako jis, — man pasidarė ge
riau. Pradėjau dalintis fazen
dos pajamomis per pusę su sa
vininku.” Jis taip pat aiškino, 
kad be kalbos, be savos bažny
čios lengva buvo nutolti nuo 
tikėjimo. “Gerai, sako jis, — 
jei kuris Brazilijos kunigas 
turėjo kantrybės mums padėti, 
bet tokių buvo nedaug”.

Klausiau, kodėl lietuvių mi
nios tada, kai Lietuva jau buvo 
laisva, sutiko išvažiuoti iš. savo 
tėvynės.

Pasirodo, kad tada Lietuvoje 
buvo didelių pragyvenimo sun
kumų. Nors ir buvo įvykdyta, 
žemės reforma, bet didesnėm 
šeimom buvo vargas. Buvo ir 
tokių, kuriem atrodė, kad "Bra
zilijoje laukia jų laimė.

Agentai jiems daug pažadė
jo- bet tikrovė virto karčiu 
nusivylimu, ‘ ' badu, daugelio

ankstyva mirtimi. -
E kaikurių fazendų buvo 

lengva pasitraukti, iš kitų — 
sunkiau. Pabėgėliai dažnai bu
vo gaudomi ir šaudomi. Jei 
spėjai įkelti koją į kitą fazen
dą, pirmosios savininkas jau 
negalėjo prisikabinti.

Pirmiau atvykę uždirbdavo 
tik 50 centų per dieną, dau-. 
giaūsia 1.50 dol, dirbant nuo 
tamsos iki tamsoj Maistą reikė
jo pirkti kortelėmis, o kas no
rėjo fazendą palikti, tas buvo 
apskelbtas, kad pasidarė savi
ninkui skolingas, kad tiek su
valgęs ir nesumokėjęs. Sąskai
tos .buvusios neteisingos. Dirbę 
ir valgę ilgą laiką, turėjo sko
lintis pinigų, kad atsiteistų sa- 
vininkut Tada jau buvo leista 
iš fazendos pasitraukti

"Kaip tik^./atvažiavome, tą 
pačią dieną būtume grįžę į 
Lietuvą, bet pinigų neturėjome. 
O dėl kontrolės, medicinos 
stokos plito ligos, daug žmonių 
sirgo. Keturi mano vaikai mi
rė kūdikystėje vienas paskui \ 
kitą", — skundėsi A. Radzevi
čius.

Atsirado ir tokių, kurie, Bra
zilijoje pagyvenę, rašė laiškus 
į Lietuvą ir kvietė kitus atva
žiuoti.

“Užsirašėme ir mes ir kai 
atėjo dokumentai išvykome”, 
— pasakoja našlė Kristina 
Sprindienė, kilusi iš Deveikių 
miestelio, Utenos apskr. Jos 
žentas veda krautuvę, o du 
sūnūs ir duktė, visi gimę Lie
tuvoje, dabar gražiai gyvena 
Vila Zelinoje. “Kai pasiekėme 
Rio de Janeiro, mus sulaikė 
lageryje, bet aš nenusiminiau. 
Ponai mus sutiko, davė kavos, 
dešros, duonos, pieno. Laiveliu 
važiavome iki fazendos. Pasi
rinkit, sako, kur gyventi.

Visi namai be lubų, kaip 
tvarteliai, vietoj grindų—smė
lis, nei lovos nei stalo.

Vyras pakirto medžių, pa
rinko lovoms žabų. Maistą da- 

*vė žalią, o virti nebuvo kur. 
Ponai leido 3 dienas nedirbti, 
paskui padavė Įrankius ir išve
dė į 
kavą 
milu 
labai 
mirė 
buvo 
duose nebuvo jokios medicinos 
priežiūros”.

Kristina Springienė toliau 
pasakojo, kaip jie persikėlė Į 
kitą fazendą, bet ten rado daug

laukus. Pradėjom rinkti 
nuo medžių. Mokėjo 2 
už maišą. Vanduo buvo 
prastas, užterštas. Daug 
dezinterija. Mieste gal 
koks daktaras, bet fazen-

negrų ir jiems nepatiko. Tada 
nuvyko į Sao Paulo, čia vyras, 
neradęs kito darbo, pradėjo 
dirbti akmens skaldykloje, vė
liau su vaikais pateko į audi
mo fabriką. “Kėlėmės iš vietos 
į vietą” — sako ji, — pagaliau 
į Vilą Zeliną, nes čia kun. B. 
Sugintas jau buvo pradėjęs lie
tuviams bažnyčią statyti Drą
sus ^kunigas, nesibijojo aukų 
prašyti. Už dešimt centų įrašy
davo aukotojus į garbės lapą”.

Šiandien palaidojom senelį 
Andrių Ambrozevičių, atvyku
sį į Braziliją 1927 m. valdiška 
imigracija, šeimoje buvo as
tuoni žmonės. Jo duktė pasa
koja: “Išvykome iš Lietuvos 
dėl esančių sunkumų, žemės 
neturėjome.

Bet kai plantacijose atsidū
rėm, motina ilgai verkė. Na
mas kaip tvartas Lietuvoje.

Pasisekė mums greit palikti 
fazendą ir persikelti į miestą, 
į Sao Paulo, čia radome siau
čiančią šiltinę, o kai nebuvo 

švaistų, kai niekas neskiepijo, 
mirė daug žmonių”.

A. Ambrazevičiaus pasigen
da visi Vila Zelinos giesminin
kai. Jis per daug metų vesdavo 
bendrą giedojimą bažnyčioje, 
namuose prie numirėlio, kapi
nėse. Kai lietuviai dar neturė
jo savo bažnyčios, A. Ambro- 
zevičius eidavo giedoti į kitas 
bažnyčias, kur tik būdavo lie
tuviškos pamaldos. Ir dabar 
lietuviškoje bažnyčioje yra iš
likęs bendras giedojimas.

čia mirusieji turi būti palai
doti per 24 valandas. Jei valan
dos nepatogios mišioms, miru
siojo kūną atneša į bažnyčią 
trumpai maldai ir pašlaksty
mui. Po 5 metų mirusiųjų kau
lai perkialiami iš kapų ir su
deginami. Jei giminės daugiau 
užmoka, tai mirusiojo palaikus 
palieka vietoje' Šiaip Brazilijos 
kapinės nepaprastai puošnios, 
pristatyta gražių marmuro, 
granito ar plytų koplytėlių, 
aptverta gražiom tvorelėm.

“Kai mūsų laivas pasiekė 
Brazilijos krantus”, — pasako
jo Monika Kleizienė. kilusi iš—duj vaikutis šovė iš garsinio 
Birštono parapijos, Alytaus 
apskr., į Braziliją atvykusi 1926 
m., —

"mus imigrantus uždarė ka
reivinėse, nes anksčiau atvykę 
lietuviai jau buvo pradėję bėg
ti iš fazendų.

Bet vistiek naujų imigrantų
aplankyti atėjo lietuviai, pasi- • davinys saugoti sugaudytus su
kalbėjo jie per tvorą ir padėjo 
pabėgti iš lagerio. Kai vedė'į 
fazendas, anksčiau atvykusieji 
Įspėjo, kad fazendų savininkai 
neapgautų. Bet kur eiti, jei ne
moki kalbos.

Nuvykom į plantacijas, sto
jom į darbą ir greit apsiprato
me su gyvatėm. Jos kybojo ant 
medžio, abu galu nuleidusios

Margame pasaulyje visko pasitaiko
• Bogotoj, Kolumbijoj, sa- 

liūno “La Concordia” savinin
kui kilo sveika ir naudinga i- 
dėja — prie telefono padėti 
parašą: “Už telefoną 25 cen- 
tavai, moterim dvigubai”.

• Portugalijos laikrašty, ve
dybų skelbimo skyriuj, už at
mestą meilę apleistasis atsily
gino tokiu neromantišku skel
bimu: “Kadangi tu mane ap
leidai, tai aš ko nuoširdžiausiai 
trokštu pasiskaityti šiame laik
raštyje apie tavo mirtį. Tavo 
buvęs Jose.”

• Australijoje vagis lindo 
pro langą. Buvęs tuo metu vi-

pištaleto — žaislo. Vagis čia 
pat krito negyvas. ‘ J * 
nustatė, kad širdis sprogo iš 
baimės ...

• St. Paul mieste, Minneso
ta, paskirtas naujas miesto pa
reigūnas — vyriausio šunų 
gaudytojo padėjėjas, kurio už- 

nis. Mat, atsitiko, kad gerašir- 
džiai miesto vaikai, jam esant 
darbe, paleido visus sugaudy
tus ir uždarytus šunis.

• Camden, N. J. dantų gydy
toja pareikalavo iš savo vyro 
skyrybų už tai, kad jis gydėsi 
dantis pas kitą to miesto dan
tistą.

• Italijoje senukas De Agos- 

joms padeda mokytojai: J. Ka- 
seliūnas, J,. Valeikienė, G. Te- 
resevičienė, A. Gudavičienė, B. 
Kazlauskienė, E. Antanaitienė 
ir H. Mosinskienė. Neseniai į- 
steigta lietuvių kalbos mokyto
jų taryba, kuriai pirmininkau
ja kun. J. Šeškevičius, sekre
toriauja H. Mosinskienė* Ki
tuose rajonuose veikia vargo 
mokyklos.

Čia pasakojama, kad Dievui 
baigus "pasaulį sutverti, buvę 

tini įrašė testamente: “Nenoriu, 
kad mane laidodami eitumėt 
nosis nukabinę ir lūpas pa
tempę. Lydėkite į kapines šok
dami tarantelo”. — Jei mano 
norų neišpįldysite, aš jums iš 
ten ateisiu ir pabarabanysiu po 
lova”. Noras buvo patenkintas, 
jį lydėjo visi šauniai trepsėda
mi

• Kraujas mūsų gyslom te
ka po 7 mylias per valandą. Iš 
žmogaus kūno riebalų galima 
būtų padaryti 100 žvakių, o iš 
paties kūno — 4000 kubinių 
pėdų gazo.

Immediate openings for

MEN 
at

MUNTZ TV 
for 

PRODUCTION VVORK
Steady employment, good wages. automatic increases.
Free life and hospital insurance. Good transportation.

1000 Grey St., Evanston 
Employment Office open Sat. to nodn. 

R>r Information call
HOllycourt 5-1800 or DA\ts 8-7002

. • ”.1-

daug likučių. Jis tada visus li
kučius ir sumetęs Į Braziliją. 
Dėl to šis kraštas ir esąs toks 
turtingas. Jei žmonės tomis 
Dievo dovanomis tinkamai 
naudotųsi, Brazilija susilauktų 
tikrai gražios ateities. Šiemet 
ji šventė 133 nepriklausomybės 
metus. Prieš 300 metų ją val
dė Portugalija.



BOSTON, MASS.

B

i

EVergreen 8-9 7 <0

gy-

ja namų pirkimui bei pardavi
mui. Jam pasisekė jau gražų 
būrelį lietuvių padaryti namų

“Joninių bur- 
pilna liaudies 
naujų dainų, 

ir baleto. Visa
Reikalų Vedėjas.

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

ir 
iš

IŠNUOMOJAMA 3 kambarių 
butas su visais patogumais ke
lių asm. šeimai. Kreiptis po 6 
v. v 135 Milford St., E. New 
York, Brooklyn.

tM<wwnr^ muanju 
Wbw^«-ja»

i

NOTARY PtBLIC
Patarnavimas dien* ir naktj

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 TK 6-S4S4

Stephen Bredes Jr«
A D V O K A T A S

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7*7083

jaitadfMtata 
Sf«WiWEVD

BARASEVICITS ir SCNIJS: 
F U N E E A L H O M F

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590 i

WAITKUS j 
FUNEKAl HOME* 

197 Webster Avenue
Cambridge, M^ss.

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

Tel. STagg 2-5043 g

Matthew P. Baliau 
(BIELIAUSKAS) į

FUNER AL H0M E į
M. P. BALLAS—Direktorius 5

Tel. EVergreen 7-4335

Stephcn Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graberius-Balsamnotojas
KOPLYČIA

Joseph Garszva
G RABOR IUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
BrooMyn, N. Y.

šįįįtaiašiėii .lįi.'riįii ijr n». 69

Liet. Demokratu klubas
Brooklyne paskutiniame susi
rinkime nutarė likviduotis. 
Buvęs ižd. Ed. Pavilionis su
rinktą 9 dol. sumą per teismą 
grąžino aukotojams. Klubo 
pirmininkas buvo Konstantinas 
Gagas.

At-kę suvažiavime Hartforde 
be kitų garbingų svečių sutiko 
dalyvauti ir-arkivyskupijos ge
neralinis vikaras Right Ęev. 
Mnsg. W. J. Collins.

Dr. K. Ambrozaifis, 
tarnaująs Amerikos kariuome
nėje, rug. 26 d. su šeima grį
žo iš Europos. _ . ..

M. Slapšys
tarnybos reikalais, lankėsi Los 
Angeles, Calif. Pasinaudoda
mas ta proga, taip pat aplankė 
ir Meksiką.

Maspetho liet, parapija
Šv. Pranciškaus III-jo ordi

no nariams maldų tridienis pra
dedamas spalio 2, sekmadienį, 
4 v. p. p.

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas šaukiamas rugsėjo 
30 d. 8 v. v. parapijos salėje.

Metinis bazaras prasideda 
spalio 7 d. Prašomi platinti 
knygeles. Galima bus laimėti 
stambias pinigines dovanas.

Mirė
Ona Poderienė- 56 m., gyv. 84- 
04 109 Avė., Ozone Park, N. Y. 
buvo pašarvota Bieliausko į- 
staigoje, palaidota rugsėjo 26 
d. iš Apreiškimo parapijos šv. 
Jono kapinėse. Paliko vyrą Ka
zimierą ir dvi dukteris: Adelę 
ir Teresę.

Apreiškimo par. bažnyčioje 
spalio mėn. rožančius kalba
mas 7:30 vakarais.

PRASIDĖJUS OPERETĖS 
CHORO DARBYMEČIUI

Po vasaros atostogų Opere
tės choras vėl kiekvieną penk
tadieni renkasi repeticijų. Va
saros metu, atpratus nuo tvar
kingo repeticijų lankymo, gal 
pradžioj ir nelengva visiems 
susirinkti. Bet reiktų turėti 
prieš akis choro tikslą — per 
rudeni surepetuoti naujai pa
rašytą operetę 
tai”. Operetėje 
papročių, daug 
tautinių šokių 
bėda, kad tikrai geram ir Įspū-

lietuvių namų savininkų skaičius auga
Redakcijoje atsilankė žino

mas Brooklyno lietuvių veikė
jas . P. Mačiulis, kad praneštu
me, jog spalių 8 bus Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos 
banketas. Ta proga teko iš jo 
pasiteirauti ir apie pačią jo va
dovaujamą draugiją.

Nuo kada draugija veikia?
Lietuvių Namų Savininkų 

Draugija veikia nuo 1935 spa
lio. Nuo pat įsikūrimo jai tebe- 
pirmininkauja J. P. Mačiulis. 
Draugijoje yra apie 150 narių. 
Nariai tik lietuviai namų savi
ninkai Daugumas senieji atei
viai bet dabar daugiau įsirašo 
ir naujųjų. Susimoki 2 dol. 
metams mokesčio ir narys. Už 
tai jis gauna nemokamai pata
rimus dėl namų valdymo, nuo- 
mojimo, pirkimo, pardavimo. 
Pasitaiko, kad narys nesidomi 
draugija ir nesirodo. Bet kai 
tik iškyla jam pačiam kokis 
reikalas, tai tuojau ir atneša 
nario mokestį.

Kiek lietuvių gali jau New 
Yorke turėti savo namus ir 
kur jie daugiausia kuriasi?

Bus jau apie tūkstantis. Pra
dėjo namelius įsigyti nuo Wil- 
liamsburgo, . paskui traukė į 
Ridgewoodą. Dabar jau bėga ir 
iš East New Yorko. Daugiausia 
šiuo metu įsigiję namus Queen- 
se, apie Cypress HilL Gana 
daug pageidauja pirktis apie 
Forest Park, nes ten geras su
sisiekimas, patogu ištrūkti į 
gamtą. Tuo keliu kilnojosi ir 
vokiečiai namų savininkai, ku
rie bėgo iš rajonų, kai juose 
įsikūrė daugiau neramių žmo
nių.

Ar sąlygos namus įsigyti

lengvėja ar sunkėja?
Dabar yra daugiau norinčių 

pirkti nei parduoti Kitaip bu
vo depresijos metais. 1932—7 
parduodamų namų buvo dau
gybė, o nebuvo pirkėjų. Kas 
tada įsigijo namus, dabar jų 
vertė dvigubai trigubai dides
nė. Namų kainos dabar gana 
iškeltos ir stovi maždaug vietoj. 
Jų tolesnis kilimas ar smuki
mas priklausys nuo to, kaip 
plėtosis ūkinis gyvenimas; jei 
pasitaikytų depresija, kainos 
ir namam ir butam smuktų.

Pirkimo sąlygos yra taip su
tvarkytos, kad trečdalį pinigų 
reikia jau turėti namą perkant. 
Kitus du trečdaliu duoda pa
skolai bankas. Tačiau bankas 
atsižvelgia į kiekvieną pirkėją 
individualiai, nustatydamas pa
skolos dydį ir jos'grąžinimą— 
kiek asmuo uždirba, kokio jis 
amžiaus, kokia jo šeima didu
mo, koks pats namas. Jei as
muo jaunesnis, tai jam ir išsi- 
mokėjimo sąlygos lengvesnės; 
jei jau senesnis, tai jis turi tu
rėti kartais iki pusės perkamo 
namo kainos.

J. P. Mačiulis ir tarpininkaU-

DARBININKO 49 METU GIMTADIENIO, Įvykusio rugsėjo 19, svečių dalis. Pirmoje eilėje iš kairės: T. 
M. Stepaitis, vyr. redaktorius S. Sužiedėlis, vienuolyno viršininkas T. J. Liauba, Gen. konsulas J. Bud
rys, T. L. Andriekus, LB Tarybos pirm. J. Šlepetys; antroje eilėje iš kairės: P, Jurkus, A. Sabalis, T. A. 
Prakapas — Darbininko administratorius, prof. J. Brazaitis, T. Pr. Gedgaudas — spaustuvės vedėjas, K.

■ Brazauskas, A. Šalčius, E. Polmanas. Nuotr. V. Maželio

Kur vedamas Brooklyno Piliečių klubas
Prieš keletą mėnesių klubo 

susirinkime buvo iškelta valdy
bos netiksli veikla, buvo nuro
dyti konkretūs faktai kurie 
kenkia sėkmingai veikiat Ta
čiau, valdyba pasistengė susi
rinkimą įtikinti, kad tatai esą 
tik prasimanymai ir netiesa. 
Esą šių klausimų kėlėjai nori 
tik “valdžios”.

Dabar galutinai paaiškėjo, 
kad keliamieji klausimai nebu
vo pramanyti. Ir štai faktai:

1) Klubui valdžios organai 
galutinai atsisakė duoti leidi
mą šokiams, viešiems parengi
mams, pobūviams ir t.t.;

2) Klubo lankytojų skaičius 
sumažėjo; biznis, užuot davęs 
pelno, duoda nuostolių;

dingam šios operetės pastaty
mui reikia daugiau dalyvių, 
negu dabar chore esama.

Todėl Operetės chorui ne
lieka nieko kito, kaip šiuo ke
liu kreiptis į visus tuos, kurie 
dar neužmiršo ir neatstūmė 
lietuviškos dainos. Juos visus 
kviečiame stoti choran dabar, 
kai darbas prasideda. Užsira------3) Policijos leidimų išdavi-
šyti galima choro repeticijų 
metu, 8 v. v. penktadieniais 
Piliečių klube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Tačiau mums reikia ne tik 
choristų. Neseniai susidarė tau
tinių šokių grupė iš pačių cho
ristų. Dabar kviečiame į ją 
daugiau naujų narių, kurių 
uždavinys būtų tik atlikti tau
tinius šokius. Aišku, jeigu no
rės, jie galės ir chore dainuoti, 
bet tas nebūtina, šokėjų repe
ticijos irgi būna penktadie
niais 7 v. v. toje pačioje vieto
je.

Taigi, Operetės choras lau
kia talkos iš Brooklyno ir New 
Yorko lietuvių. Julius Jacyna.

mo skyriaus teisme įrodyta fo- 
fotokopijomis- kad klubo pirmi
ninkas K. Kreivėnas (Ch. Kei- 
win) yra net keturis kartus 
pasirašęs po komunistų kandi
datų (rinkimų metu) sarašais;
7 4) Klubo vedėjas J. Zaka
rauskas pripažino, kad laikraš
tis “Laisvė” yra prokomunisti
nis ir kad šio laikraščio pa
rengimai yra klubo patalpose 
garsinami;

5) Yra žinių, kad kaikurie 
vadovybės nariai priklauso sub- 
versyvinei organizacijai, kuri 
yra įrašyta į subversyvinių 
organ. sąrašus ir, valdžios pa
skelbta viešai.

Ir ko daugiau bereikia?
Yra aišku, kad dalis klubo

IEŠKOMAS
Martinkus Liudvikas, sūnus 

Ferdinando, gimęs 1909 m., 
gyvėhęs Vokietijoje, Frankfur- 

, to apyl. Paieško seserys Euge
nija ir Adelė. Pranešti: Mrs. 
Juškienė, c o Franciscai Fa- 
thers, 32 Rusholme Pk. Cr., 
Toronto, Canada.

PARDUODAMAS
namas su neseniai įsteigtu 
alaus, degtinės ir valgių biz
niu. Namas ir biznis geram sto- 

' vyje: pirkėjas galės netik pra
gyventi’ bet ir sutaupyti pini
go. Norintieji pirkti kreipki- 
ties:

J. Vastūnas
Tel.: VIrgnia 8-2239

GREITAI PARDUODAMAS 
mūrinis namas. Apačioj krau
tuvė ir 3 kambariai, 6 kamba
riai viršuj; rūsis. Naujai per
taisyta. Kreiptis:

Mrs. J. Peikus 
127—21 Liberty Avė. 
Richmond Hill, N. Y. 
TeL: VIrginia 8-2283

hm
žinios

» » "L K

vadovybės raudona. Jų veikla 
nėra'.konstruktyvi, klubas ve
damas į negarbingą pražūtį, 
šį kartą klubo nariai turi rim
tai susirūpinti sava lietuviška 
kultūros ir savišalpos organi
zacija ir neduoti jai žūti.

Kitame susirinkime turime 
rinkti patikimus ir garbingus 
savo organizacijos narius į 
valdomuosius organus. Klubas 
privalo atgauti tinkamą Ameri
kos lietuvių organizacijos var
dą. Klubietis

H. Truman,
buvęs JAV prezidentas, spalio 
6 atvyksta -į Bostoną pasakyti 

' kalbą, pradedant žydų fondo 
vajų.

Lietuvių Kultūros
klubas spalio 16 International 
instituto patalpose rengs mi
rusiojo dail. P. Kiaulėrio minė
jimą. Kalbės dr. M. Gimbutie
nė ir dail. V. Vizgirda. Meninę 
dalį išpildys V. Bamienė ir H. 
Strolia.

DARŽININKYSTfcS parodoje 
(Trr n ton, N. J.) galėsite pa
matyti ir toki arbūzą; tik 
nevedu vyrai tari auroth, kad 
dailioji Myra Morta ta savo 
arbūzo kam neįteiktų. Tai 
reikšta: nesipIrSk, nieko ne
išeiti!

Automobiliu rudeninė 
inspekcija Massachusetts vals
tybėje turi būti padaryta spa
lio mėnesį. Lapkričio 1 netu
rintieji inspekcijos ženklelio 
bus keliuose policijos gaudomi.

Dalyvavo maldininku kelionėje
Bostono arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing rugsėjo 11 
surengė arkivyskupijos vaikų 
maldininkų kelionę į Fatimos 
Marijos šventovę Pranciškaus 
Ksavero vardo vienuolyną* 
Holliston, Mass. Dalyvavo SYO, 
skautai ir kitos vaikų bei jau
nimo grupės — apie 6000 ke
liauninkų. Procesijai vadovavo 
pats Bostono arkivyskupas, o 
giesmes grojo šv. Petro parapi
jos benas.

Dalyvavo minėjime
šiais metais Bostonas atšven

tė 325 u. įsikūrimo jubilėjų. 
Iškilmės įvyko rugsėjo 17 Fa- 
neuil salėje. Iš ten miesto ma
joras ir kiti žymūs pareigūnai 
rikiuotėje eisenoje nuvyko į 
Boston Common. Pažymėtina, 
kad šiai eisenai maršus grojo 
šv. Petro parapijos benas 
šv. Vardo draugijos benas 
West Roxbury> Mass.

Nemalonus sutapimas
Mečislovas Kavaliauskas,

venąs Dorchestery, rugsėjo 22 
d. vakarą įėjo į gėrimų parduo
tuvę. Tuo laiku kaip tik krau
tuvė buvo užpulta dviejų ban
ditų. M. Kavaliauskas buvo 
apiplėštas ir uždarytas kartu

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RAD1O TAISYMAS 
BANGA

S4» BIDGEWOOD AVK. BKOOKI.VN. N. V

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto. ~ 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
Richmond Hill. -Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

RCA lastitato, New Yorka.

su krautuvės savininku į šal
dytuvą. Banditams bėgant lau
kan, krautuvės savininkas, pra
sidaręs šaldytuvo duris, metė 
į juos alaus butelį. Butelis pra
lėkė pro šalį, o atsisukęs ban
ditas krautuvės savininką nu
šovė ir pabėgo. Atvykusi poli
cija M. Kavaliauską rado tei
kiantį pirmąją pagelbą mirti
nai sužeistam krautuvės savi- 
inkui.

Pianino pamokos
Komp. Jeronimas Kačinskas, 

gyvenąs 440 E. 6-ta gatvė, po 
vasaros pertraukos vėl pradėjo 
darbą savo piano studijoje ir 
priima naujus mokinius.

Stasiui Griganavičiui 
rugsėjo 20 Carney ligoninėje 
dr. S. Mikai padarė sėkmingą , 
operaciją. !

Dr. S. Jasaitis,
nors yra išlaikęs egzaminus 
savarankiškai praktikuoti me
diciną, pasiliko ir toliau dirbti 
Carney ligoninėj bei speciali
zuotis vidaus ligų gydyme. 
Ateinančią vasarą mano atida
ryti kabinetą So. Bostone.

Balfo 17 sk.
Romuvos parke rengtoji gegu
žinė visais atžvilgiais gerai pa
vyko.

SCHOLES BAK1NG, Ine.
V. Lukas-— vedėjas 

5SS Grand St, Brooklyn, N. T.
TeL EVergreen 4-8802 .

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai} 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-! 
kioms iškilmingoms progoms. Už-j 
sakymai išpildomi kogeriausiai. |

Išvežtajame i krautuves Į 
privačius namus. » .

Wiliiam J. Drakr 
. Dragūnas O

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Tonikas viduriam
Čia yra naminė 

gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sek
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių

bėrimo, 
plaučių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, šiurpuliavimo, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, piemens de
ginimo, galvos skaudėjimo, są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų. Sos arbatos 
svaras kainuoją $4.00.

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27. Mass.

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

J. B. SHAL1NS - ;l
JALINSKAS -j

Laidotuvių Direktorius !
84-02 JAMAICA AVĖ. * 

(prie Forest Parkway Station) j*
Woodhaven, N. Y. !

Suteikiam garbingas laidotuves!* 
Koplyčios nemokamai visos- ] j 
miesto dalyse; veikia ventiliacijt- ] [

Tek Virgiui* 7-4499

klausykite
ix>s atsiminimi:^
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