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paskesniam laikui ir daryti ne 
Londone, bet kuriame neutra
liame krašte. ' .
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Kolumbijoje žuvo

• Prezidentas Eisenhoweris 
spaudos konferencijoje pareiš
kė nematąs karo dėl Sueso ka
nalo.

Amerikos nusistatymas la
biau išaiškėjo iš valst. sekr.

ŠEN. DEM. THEODOKE GREEN, » Provktence, sn New Jersey 
atstove demokrate konvente Chieagoje.

• Gra'kai pasiūlę konferen
ciją Sueso klausimu atidėti

viso tarnautojų ten yra 
prancūzų, 135 anglai ir 
kiti europiečiai.

nomas.
kė, kad reiktų
šiem išgelbėti

Manoma, kad
klose didžiausia

nuo vieno žmogaus
Anglija pasiryžusi 

jėgą kaip paskutinę 
kanalui duoti tarp-

Belgijos kasy- 
lig šiol nelai 

mė. Daugiausia darbininkų bu 
vo svetimšalių — italu.

tą pat, ką Amerika jau po ką-' (kampaniją'prieš Staliną),. Ei- 
ro pabaigas pato ir tt. Nau- senhoweris suminėjo, kad tos 
jo nnsigjnkTąviey reikalu nie-blogybės atsiliepia įr; tarptau 
ko nebuvo Bulganino laiške, tinėje plotmėje ir yra Siūtis 
nieko ir prezidento atsakyme. Sutartiem dalykam vykdyti. 
Tačiau prezidento atsakyme Padėtis^ reikalaujanti “nau- 
dėmesio vertas primmimas jos., dvasios”, baigia preziden

tas. : '

Blanksta rūpesčiai Egiptu 
ir Bulganinu prieš partijų 
konventus. Demokratai Renka
si jau pirmadienį, respubliko
nai rinksis mėnesio pabaigoje. 
Jie nustatys kandidatus, pri
ims ir programas. Norint lai
mėti balsuotojus, reikia duoti 
ne tik daugumai patinkamus 
asmenis, bet ir populiariausius 
šūkius.

Vėl laiškai... Prezidentas 
Eisenhoweris rugpjūčio 4 atsa
ke Sovietų min, .pirm. Bulgani- 
nuiį jo birželio 6 laišką.

Bulganinas . buvo pranešęš, 
kad Sovietai mažina savo ka
riuomenę,' ir ragino tą pat da
ryti Ameęiką. Eisenhoweris 
sveikiną Sovietus, kad jie daro

priešas Sueso 
yra ne Egiptas 
bet tik vienas 
O Sueso kana- 

gyvybės ir 
kada ke-

pnminimas 
Bulganinui apie Vokietijos su
jungimą. Esą prieš metus Že
nevos konferencijoje buvo su
tarta rūpintis, kad Vokietija 
būtų sujungta laisvų rinkimų 
būdu. Eisehhoweris prikiša, 
kad tai nebuvo padaryta, ir 
priešingai — Sovietų vyriausy
bė pasiskelbusi atidedanti Vo
kietijos sujungimą neribotam 
laikui. Tuo prezidentas pareiš
kė savo nustebimą, nes

koks galįs-būti pozityvus 
bendredarbiaviites, jeigu ne
vykdoma tai, kas buvo sutarta 
“aukščiausioje viršūnėje”.

Priminęs Somėtų pastangas 
šalinti blogybes? šalies viduje

Kolumbijoje, .Cali mieste, 
rugpjūčio 7 sprogo kariniai 
sunkvežimiai su sprogstamąja 
medžiaga ir , benzinu. Viso 7 
sunkvežimiai vidury miesto 
apie pusiaunaktį. Sugriovė 8 
blokus, apie 1000 žmonių už
mušė, 2000 sužeidė. įtariama, 
kad būta sabotažo. Cali mies
tas yra 185 imlios nuo sosti-

vyriausybė privedusi Amerikos 
politiką prie bankroto, pakir
tusi Amerikos prestižą, nustū
musi neutraliuosius.’ net ara
bus ir Izraeli ir privedusi vos 
ne prie karo. Tai jau baisu. . 
Ir demokratai žada tvirtai iš
laikyti taiką ... Tai balsuoto
jui ramiau. Bet kadangi demo
kratų užsienių politika vadi
nosi “sulaikymo politika”, tai
gi buvo defenzyvinė ir kaip 
tik dėl to už ją populiaresnė 
pasirodė “išlaisvinimo — libe- 
ration” politika, tai dabar de
mokratam reikia ieškoti kito 
skambaus vardo savo politikai 
pavadinti. Pasiūlė jau “kontra- 
dfenzyvos” politiką.

Tas žodis, nors jis ir nieko 
nesako, turi patraukti komu
nizmo priešus ir iš dalies bal
suotojus Įvairių tautybių’, ku
rių tėvynės yra bolševikų 
okupuotos. Tam pačiam reika
lui greitai buvo dementuoti ir 
pasklidę gandai, kad Stevenso- 
nas pasisako už Kennano pla
ną — susitarimą su Maskva 
status quo pagrindu, už kom. 
Kinijos priėmimą į Jungi. Tau
tas. Tai dar nepopuliaru ir 
gali sumažinti balsų skaičių.

Respublikonai taip pat ieš
ko tokio žodžio užsienio politi
kai kuris išlaikytu laimėtus 
balsus. Juos buvo patraukęs 
1952 viliojantis "liberation". 
Tik kai niekas nebuvo išlais
vintas, kai Sovietai prasiveržė 
su savo įtaka į naujas sritis, 
kai nuo to išlaisvinimo vis la
biau tolo jo autoriai, tai šian-

Demokratai šiuo kartu lai
mingesni: jie gali išeiti su 
priešininko kritika. Kritikuoja 
ne tiek Eisenhowerio vidaus 
politiką, kiek užsienio. Kriti
kuoja tai, kas gąsdintų visus 
Amerikos balsuotojus. Gąsdina 
tvirtindami,’ kad Eisenhowerio

Raida krizės dėl Sueso kana
lo dar lieka neaiški. Anglija 
perkėlė kariuomenės naujus 
dalinius į Viduržemio jūrą, Į- 
sakė evakuoti tuojau iš Egip
to Anglijos moteris ir vaikus. 
Anglija ruošiasi viešai tokiai 
eigai:

konferencija įvyks; konfe
rencija nutars pripažinti Sue- 
sd kanalui tarptautinę kontro
lę; konferencija kvies Egiptą 
tą nutarimą priimti; jai Egip
tas atsisakys, tada Anglija ir 
Prancūzija užims Sueso kanalą 
jėga; tam žygiui jie neprašys 
Amerikos pagalbos, tikėdami, 
kad tuo atveju nesikiš ir So
vietų Sąjunga-

Tačiau Londone ir Paryžiuje 
karingosios nuotaikos atslūgs
ta, ię manoma, kad nebhs ka
ro Suesui “išlaisvinti” iš Egip
tą nevalios. • Lenkijos komunistai pa

skelbė kovą antikomunizmui, 
kuris esą reiškiasi Įvairiom 
formom.

galėjo sulaikyti nuo susidūri
mo.

Italijos laivų linija iš savo 
pusės kaltina, kad švedų lai
vas buvo nukrypęs nuo savo 
kelio 20 mylių. • z

• Prez. Eisenhotvar's norįs 
respublikonų “platformoje” 
labiau pabrėžti socialinių re
formų reikalą, mokyklų staty
bą ir darbo žmonių gyvenimo 
standartą.

• Al'uminijaus streikas po 
8 dienų baigtas susitarimu, pa
našiom sąlygom kaip plieno 
streikas.

• Tarptautinė mokytojų or
ganizacijų konfederacija 8 die
nas posėdžiavo Maniloje. Ji 
pašalino iš savo tarpo dvi ko
munistinių kraštų mokytoją 
organizacijas.

• Kinijos komunistai sugal
vojo pasikviesti Amerikos žur
nalistus propagandos tikslais. 
Jiem kelią paŠtojo valst. de
partamentas, neduodamas žur 
nalistapi i kom. Kiniją vizų.

• Moteraologijos stotis spė
ja, kad New Yorke savaitgalis 
bus vėsus. Penktadienį — pir
madienį galimi trumpi lietūs

• Demokratai reikalaus sa
vo “platformoje”, kad Izraeliui 
būtų duoti ginklai. s

Kova eina dėl užsienių poli
tikos. Ieško tinkamo žodžio 
platformoms. Pavergtiesiem 
jo dar nesurado. Bet daugiau
sia priklausys nuo prezidento 
amens.

Švedų laivo “Stockholm” 
savininkai įteikė raštą Ameri
kos teismui,- kuriame pareiš
kia pretenzijas į laivui padary
tą žalą ir kaltina “Andrea Do- 
tihgumu, nekompetentingu
mu, nesilaikymu kelio tvarkos.

Švedai aiškina, kad liepoo 
25 vakarą, kai “Stockholmas” 
plaukė pro Nantucket sasą, jo 
radaras pastebėjo laivą už 10 
mylių. Atsižvelgdamas į ta?, 
kad pastebėtas laivas plaukia 
kairiąja puse nuo Stockholmo, 
pastarasis pasuko dar labiau į 
dešinę, kad būtų tarp dviejų 
laivų didesnis tarpas. “Stock
holmas” plaukė 18 mazgų 
grenčiu, iŠ visos reikalingos 
signalinės šviesos buvo sudeg
tos. Kai Andrea. Doria pasiro
dė dviejų mylių atstumu, jos 
šviesos rodė, kad laivai turi 
prasilenkti įprastu būdu iš 
dešinės pusės. Bet staiga An
drea Daria dingo raudona 
šviesa, žalia pasirodė. Tai bu
vo ženklas, kad. “Doria” pasu
ko į kairę pusę pilnu greičiu, 
atsistodamas .skersai kelio 
“Stockholmui”. Pastarasis plė
šėsi dar į dešinę, bet jau ne-

Gaisraskiėsyklose 
atkirto-270 žmonių

Betgi jojo prie. Marcinelle, 
25 mylios nuo Prancūzijos sie
nos anglies kasyklose kilo gai
sras. Kasyklų tuneliuose 2,- 
485 gilumoje buvo atitverti 
270 dailininkų.

Tik pirmiesiems 25 pasisekė 
ištrūkti elevatorium, kitiem 7 
atsarginiu išėjimu. Bet nuo 
karščio sutirpo elevatoriaus 
laidai ir jis nugriuvo. Visos 
pastangos likusius išgelbėti 
nuėjo niekais Tik gaisrui pa
sibaigus, vadinas, po 13 valan
dų buvo iškelti Į viršų 8 lavo
nai ir 6 'sužeisti — apsinuodi
ję. Kitų likimas dar nebuvo ži- 

Tačiau gelbėjusieji sa- 
stebuklo liku-

Įspūdis, kad Sovietai nori 
konferencijos laiką uždelsti, 
diskutuoti dėl jos sudėties, 
gal net visą reikalą perkelti į 
Jungt. Tautas ar Saugumo Ta
rybą ir pavesti ilgais ginčais. 
Tuo norima laimėti daugiau 
laiko, kad visi susigyventų su 
Įvykusiu faktu Egipte. z

Amerika . vengs ginkluoto 
konflikto; Amerika rūpinsis 
kanalo susisiekimo laisve;

JOHN ’FOSn® 1M7IXJES 
se N&aracue* ■mtmrailnHi 

Aivaras* <«,).

Edenas kalbėjo
Anglijos min. pirm. Edenas 

rugsėjo 8 per radiją kalbėjo, 
kad Anglijos 
kanalo reikalu 
ir ne arabai, 
pulk. Nassęris. 
Jas Anglijai esąs 
mirties klausimas;
lias, kuriuo pristatoma nafta, 
priklauso 
malonės.
pavartoti 
priemonę 
tautinę kontrolę. Edenas tikisi, 

pasitarimo su 20 pietų Ameri- kad konferencija įvyks; jau 19 
kos atstovų. Jis išreiškiamas sutiko dalyvauti, ir niekas ne
trina sakiniais- atsisakė.

• Sovietai pranešė Lėndono 
konferencijoje dalyvausią.

. NORI PARKLUPDYTI 
EGIPTĄ KITOKIU BŪDU

Sueso kanalo kompanija, ku
rios centras yra Paryžiuje, pa
siūlė kompanijos tarnautojam 
Egipte atsisakyti nuo tarny
bos, ir jiem bus duotos labai 
geros vietos kitur. Kompanija 
mano, kad Egiptas neturės 
specialistų kanalui aptarnauti. 
Lig šiol ten veikė' 205 pilotai, 
bet tik 40 iš jų buvo egiptie
čiai, 
35tt 
900

tais. Didžioji anglų jėga yra 
jos 3 lėktuvnešiai ir daugelis 
karo laivų. Prancūzija turi 
400,000 vyrų, bet jie visi užim
ti Alžire. Jei reiklų, 
ja laikinai paliktų 
vyktų į Egiptą.

GRĄŽINTIEJI 1$ SIBIRO 
LATVIAI

švedų korespondentai, kaip 
praneša AP, buvo nuvykę su 
Švedijos laivais. į Rygą ir ten 
susitikę bei kalbėję su latviais, 
grįžusiais iš Sibiro-

SOVIETAI NORĮ PLEPĖJIMO
Maskvos radjas kreipėsi į 

eilę “žinomų” amerikiečių, 
kad jie pareikštų savo pažiū
ras, kaip reikia išplėsti drau
giškumą tarp Amerikos ir So
vietų. Eilė kongresmanų ir se
natorių kvietimus pasisakyti 
perdavė Į valstybės departa
mentą. O trumpiausiai ir tie
siog atsakė žurnalistas W. Lip- 
pmann: “Ačiū. Gaila. Nega-

Amerika mano, kad jei Egip
tas nenorės bendradarbiauti, 
tai prieš jį bus imtasi ūkinių

Nei demokratų nei respubli
konų žodžiai užsienių politikos 
reikalu dar galutinai netarti. 
Jie dar tik ieškomi. Bet ar jie 
vienaip skambės ar kitaip, 
praktinė jų vertė priklausys 
ne tiek nuo programos. Eisen- 
hotverio partija žiauriai kriti
kavo 1952 Roosevelto - Tru- 
mano valdžią, o po ketvertu 
metų Sulzbergeris (NYT) atsi
liepia, kad Eisenhowerio poli
tikoje Roosevelto socialinės ir 
užsieninės politikos pagrindi
nės linijos yra dabar visuoti
nai priimtos, o politiniai gin
čai eina ne tiek dėl tikslų', kiek 
dėl metodų.

Didesnis skirtumas priklau
sys ne tiek nuo rinkiminės 
programos, kiek nuo išrinkto
jo asmens. Ypačiai, kada Ame- 
rikos prezidentas tokis “visa
galis”. Kuris yra ryžtingesnis, 
pajėgia apsispręsti ir rizikuoti, 
tas daugiau padarė ir bolše
vizmui sulaistyti Kuris lauks 
įsakymo iš Kųngreoo, tas ne
suspės įvykiam vadovauti ir 
beliks tik juos priimti.

dien ir respublikonai nesiryž
ta drąsesnių šūkių tarti. “N- 
Y. Herald Tribūne” pasiūlyk 
mai respublikonų platformai 
žada tvirtą apsaugą’ nuo sovie
tų galimos agresijos, žada pa
galbą tiem, kurie yra laisvi ir 
nenori pakliūti į Sovietų Įtaką 
arba chaosą. Bet pavergtųjų 
reikalas galima būtų įžiūrėti 
tik labai skystuose pasisaky
muose:

“Jungt 
simpatija tautinio apsisprendi
mo principui parems interesus 
tautų, kurios yra apsisprendu
sius būti laisvos". . ~

Tai gali tikti toms, kurios 
yra Sovietų ir toms, kurios yra 
Vakarų kolonijos.

priemonių.
Kokių — Dulles nepasakė.
Sovietų ir Egipto pasisaky

mo dar tebelaukia. Tik Egipto 
spauda pasisako, kad kanalas 
turi būti išplėstas, kad juo visi 
dar gausiau galėtų naudotis. 
O Maskvos Pravda tebepuola 
Vakarus už intervenąiją dėl 
kanalo ir kritikuoja numato
mos konferencijos sudėtį: gir
di, kodėl kviečiamas tokis 
Irakas, o ne Gudija , ir Lenkija, 
kurių prekyba didesnė...

Kai susirinkdavo medžioto
jai,. jie pasakodavo anekdotus 
apie savo prasimanytus nuoty
kius. Kai susirenka dabar .pa
jūryje besimaunantieji, štai 
jiem pasiskaityti tikra istori
ja, nutikusi Anglijoje.

Anglijoje James Chatwin su 
žmona nuvyko pasimaudyti. 
Žmona išsitiesė smėlyje, vyras 
nulindo Į bangas, paplūduria- 
vęs, išsitiesė aukštininkas ir 
laikėsi viršuje. Sargas pasf- 
dairė sykį, paskui kitą. Jam 
atrodė įtartinas dalykas — 
žmogus laikosi bangose iš 
paskutiniųjų. Jis telefonu 
aliarmavo pagalbos komandą. 
Toji pasiuntė helikopterį. Ir 
nespėjo Chatwin tarti žodžio, 
kai nusileido helikopteris, ir 
tvirtos rankos sučiupo j> iš 
vandenio, įsitraukė i helikop
terį ir suvyniojo Į šiltas paklo
des ar anklodes. Nugabeno Į 
ligoninę bematant, ir prisista
tė gydytojas skenduolio atgai
vinti. Bet gydytojas nustebo 
ir prašneko: “Tamsta neatro
dai skenduolis’. Tas atsiliepė: 
“Aš ir pesu skenduolis”. Pa
aiškėjo, kad pats Chatwin yra 
gelbėjimo komandos narys ir 
jau daug sykių apdovanotas 
už žmonių išgelbėjimą, o da
bar skęsti jis visai nesirengė. 
Bet jis labai gyrė komandą, 
kad ji labai mikliai suteikė pa
galbą- Lakūnas atsiprašė ir 
helikopteriu nugabeno Chat- 
vin atgal į pajūrį. Paleistas 
ant kranto Chatwin rado savo 
žmoną dar smėly ir visai nepa
stebėjusią, kas atsitiko.

• Vakarų Vokietijos kariuo
menėje jau susekta 20 šnipų.

ADLAI MTEVENHON paten- 
ktntea, ims kalba Chtcafoje ta- 
Uueaa ptetaate, ut kortam 
rrflde mefcHt ItS

Nors kiek pavėlintai, bet 
labai gerai, kad Baltijos kraš
tų laisvės komitetų pirminin
kai —, estų Aleksander Kutt 
latvių Adolfš Blodnieks ir lie
tuvių Vaclovas Sidzikauskas— 
atsiliepė “N. Y. Herald Tribū
ne” dėl Sovietų protesto prieš 
Amerikos lėktuvus, tariamai 
perskridusius Minską, Vilnių, 
Karaliaučių. • x.

Pirmininkai^ priminė, kad 
Sovietai ., negali protestuoti, 
nes Vilnius ir Kaunas yra Lie
tuvos teritorijoje, o Karaliau
čius Rytprūsių, taigi teritori
jose, kurios pagal tarptautinę 
teisę nepriklauso Sovietam. 
Priminta ta pati mintis, kurią 
anksčiau ir Darbininkas buvo 
išreiškęs, kad protestuoti tetu
rėtų teisę Lietuvos atstovas 
Washingtone, bet ne Sovietai.

Pirmininkai kreipia dėmesį, 
kad tokis Sovietų protestas tu
ri tikslą pratinti pasaulį prie 
defaktink) pripwfinlmn> kad 
okupuotieji kraštai priklauso 
Sovietam.

Egiptas, kaip skelbia Izrae
lis, turį 80,000 reguliarios ka
riuomenės, 220,000 paruoštų 
atsarginių; taip pat 50,000 tau
tinės apsaugos savanorių. Egi
ptas turįs 100 sunkiųjų Stalino 
tankų, 200 čekoslovakų, 240 
anglų, 150 Amerikos tankų; 
lėktuvų turįs 150 sovietinių 
Migų .ir 45 sprausminius bom
bonešius. Jūroje porą naikin
tuvų ir mažesnių karo laivų. 
Kažkodėl neminima apie gau
tus iš sovietų povandeninius 
laivus su instruktoriais . sovie
tų karininkais

Anglai turi 400,000 vyrų, 
bet jie išblaškyti. Viduriniuose 
rytuose stovi anglų maži kari
niai daliniai. Stipriausias — 
Libijoj, visa divizija. Kipro sa
loje 18,000 vyrų, kurių žymi 
dalis užimta kova su teroris-



rytini* Vokiatijo* tu- 
prtiicfonfM Otto Gra

vius. Kviečiamas lankydavausi 
ir jaunalietuvių ir tautininkų 
suvažiavimų iškilminguose po
sėdžiuose. Vėliau manęs jau 
nebekviesdavo. Jaunalietuviai 
buvo mane apdovanoję savo 
garbės ženklu. Aš jį nuošir
džiai ir su padėka priėmiau, 
nes visai nemaniau gadinti 
santykių nei su tautininkais 
nei su jaunalietuviais.

Aš nebuvau tautininkų prie
šas ir ių nelaikiau savo prie-
žais, bat tautininkai laikė ma-

SPAUDA

OmuTtb^

parašęs savo atsiminimus.

sovietinis re-

REFRESHMENTSsuvijo žmo-

Maskva atsiuntė nuodus ir plaktuką

kalbėjęs apie Štalr

žemės ūki yra nau-

turi būti savižudybė.
Bet jo draugai ir Išlaisvini

mo radijo bendradarbiai ne
abejoja, kad tai buvo MVD 
auka.

Turistas Chruščiovas, trečios 
risi! 'dešinės, su palydovais tu
ristais (Bulganinu, Malenkovu, 
Stpilovu) Maskvoje sutinka 
turistus iš Vokietijos: viduryje 
stovinti 
rištinis 
t«wol.

vienąs karininkas politikuoją 
su kuria nors opozicijos parti
ja, tai jam turi būti draudžia
ma, nes tai esami politika, bet 
jei kitas karininkas politikuoja 
su tautininkų sąjunga, tai ne
turėtų būti draudžiama, nes 
tai nesanti politika, kandangi 
pati tautininkų sąjungą nesan
ti politinė partija. Tuo tarpu 
aš draudžiau karininkams poli
tikuoti ir nedariau skirtumo 
tarp tautininkų ir kitų politi
nių grupių, kadangi mano įsi
tikinimu ir tautininkų sąjunga

Pakelti
jausia mada Maskvoje. Už ge
rą darbą buvo pristatyta eilė 
pryšakinių veikėjų Chruščio
vui. kad“ pagirtų ir apdovano
tų Chruščiovas klausia vieną 
p ry ša Kini: “Kur -tu. drauge, 
dirbi?”

... su dalyvavęs jokioje politinėje B 
partijoje nei oficialiai, nei. pri- B 
vačiai. Visos politinės partijos, B

- kurios siekė ir siekia lietuvių B 
tautos laisvės ir gerovės ir ku- B 
rių siekių pagrinde buvo ir yra ■ 

. -Lietuvos valstybė ir jos nepri- H 
. klausomybė. mano visada buvo I 

ir yra gerbiamos. Kaip savo ■ 
tautos karys, aš negalėjau die- H 
vinti vienos partijos ir negalė- H 

..... jau peikti kitos. Taip pat iri 
kiekvienas doras lietuvis, ne- |B 
atsižvelgiant į tai, ar jis pri- B 
klausė vienai ar kitai politinei B 
grupei ar partijai, ar niekur B 
nepriklausė, ar jis buvo vie* B 
naip politiškai nusiteikęs ar B

. * kitaip, jei jis buvo garbingas B 
patriotas, man jis buvo bran- B

< gus ir gerbtinas Šiuo atžvil- B 
giu aš nedariau jokio skirtu- B 
mo ir atskiriems tautininkams. I 
kaip ir visai tautininkų parti- B 
jai, arba, kaip ji oficialiai bu- B 
vo vadinama, tautininkų sąjun- IB 
gai. Labai klydo ir tebeklysta 
visi tie, kurie manė ar tebe
mano, kad aš buvau ar esu 
tautininkų priešas ... Bet taip 
pat klydo ir tebeklysta visi ki
ti maną, kad aš buvau ar tebe
su krikščionių demokratų žmo
gus. Ir tai yra netiesa. Tiesa 
yra tik ta^ kad nuo mažens iki 
šiol visą klaiką buvau ir liksiu 
tikinčiu ir praktikuojančiu ka
taliku. Krikščionio demokratų - 
ir tikinčio kataliko sąvokos

1 gali sutapti viename asmenyje, 
•• bet jos gali ir nesutapti. Mano 

asmeny jos nesutampa”...
PARTIJŲ RANKOS IŠTIES- 

TOS į KARIUOMENĘ
“Visą savo amžių ištarnavęs 

kariuomenėje, o su Lietuvos 
kariuomene susijęs nuo pat jos 
įsikūrimo pradžios, buvau pa
stebėjęs vieną nepageidauja
mą tendenciją, kuri buvo prak
tikuojama mūsų politinių par- 

' tijų savo kariuomenės ir ypač 
■" karininkų atžvilgiu.

Kiekviena mūsų politinė

B| skatino kai kuriuos karininkus 
^'$tnbžna, ne Wišl/ta tiek 1ą- 

ir kiek ieškoti 
ryšių, paramos, protekcijos 

k politinėse partijose ar grupėse, 
į- TaiP buvo demokratinių sei* 
E naų laikais, tas pats buvo ir vė* 
[ liau tautininkų valdymo laiko- 
‘ - tarpyje”.
■, GALAS TAI NEGEROVEI

“Tapęs, kariuomenės vadu, 
aš nutariau padaryti galą šiai 
negerovei kariuomenėje, čia ir 
susikryžiavo mano pažiūros su 

Į tautininkų pažiūromis. «
Tautininkai, vykdydami savo 

; programą, norėjo saviškai 'str

GEN. STASYS RAŠTIKIS.

Sovietuose pasikeitė valdžia, 
bet kalėjimai nepasikeitė, tik 
juose atsirado nauji kaliniai. 
Naujai atgabentasis Į kalėjimą 
klausia ten sėdintį:

“Sakyk, drauge, už ką tu 
čia sėdi?” Seniau pasodintasis' 
paaiškino:

"Už tai, kad aš blogai kalbė
jau apie Staliną.

O dabar tu pasakyk, už ką 
tave čia dabar atgabeno?" 
Naujai Atėjęs atsakė:

"Už tai, kad aš dar nenusto*

Per Sovietus keliauja...anekdotas

partija ar grupė stengdavosi 
turėti kariuomenėje tokių ša
lininkų, kurie tik savo pažiū
romis būtų artimi ar palankūs 
tai politinei partijai ar grupei, 
bet kurie paklustų ir tos par
tijos ar g'rupės nurodymams.

Iš to kildavo karininkų susi
valdymas, jų nesaikus įsi
traukimas Į politiką, pavykę ar 
nepavykę perversmai ar bent 
jų užuomazgos. karininko 
avansavimai ir vertinimai, iš
plaukia ne iš karininko gabu
mų, darbų, jo vertės ir ištiki
mybės tėvynei, bet iš jo san-

saugos ministeriai. bet ir vy
riausio štabo viršininkai, keis
davosi ir kai kurie kiti vyres
nieji vadai kariuomenėje,. •

De^ šios priežasties pas mus 
buvo didžiausias kariuomenės 
vadovybės nepastovumas, ko
kio nebuvo nė vienoje mūsų 
kaimyninėje valstybėje.

Dėl tokio karinės vadovybės 
nepastovumo negalėjo būti 
planingo darbo, o tuo pačiu ir

“Buvo dar ir kita svarbi 
priežastis” (b. d.)

IR Aš GALVOJU IŠVAŽIUOTI KUR NORS Į ŠIAURĘ
Amerikos lietuviškai spaudi- 

I narna komunistų Vilnis ir Lais' 
j vė ilgai reklamavo tuos, kurie 

iš Amerikos susigundė grįžti į 
Lietuvą. Ir dabar ji tebeske? 
bia dar buvusių Brazilijos ar 
Urugvajaus komunistuojančių 
vadų laiškus iš Lietuvos. Juose 
rašo, kad radę gerą darbą ir 
gyvenimą. Esą dabar jiems 
“neteks taip vargti, klajoti po 
svetimas šalis kaip jų tėvam”. 
Esą gimtosios žemės “jie dau
giau jau niekada nebepaliks”.

Tokiais patriotiškais švie- 
l siais žodžiais rašė chicagiškė 
Į Vilnis rugpjūčio ,3, 6 ir kt. nu

meriuose.
Kitokiu vaizdą davė betgi 

brooklyniškė Laisvė rugpiūčio 
1, paskelbdama laišką iš Pane
vėžio. Paprastais žodžiais laiš
ko autorius atskleidžia vaisius 
socialinės ir tautinės tragedi
jos, kurią atnešė 
žimas:

kolektyvizacija 
n>as į miestus, iš ten nedarbas 
veja Į Rusij^ Į Sftyrą. Vyksta 
Į ten lietuviai "savanoriškai", 
nes režimas taip suorganizavo, 
kad Lietuvoje lietuviai negau-

tų darbo.
Šitą tragediją atvaizduoja 

vieno miesto pavyzdžiu — Pa
nevėžio. Esą kai prasidėjo ko
lektyvizacija, “daug žemdirbių, 
stambesnių ir smulkesnių, bu
vo priešingi kolektyvizacijai 
ir, ką galėjo, išsipardavė ir pa
sistatė namus miestuose ir ta
po miesto gyventojais”. Pane
vėžyje gyventojų skaičius pa
didėjo frigubai Bet jame nesą 
didęlės pramonės, “visą pra
monę sudaro kėlios įmonės 
miesto gyventojams, kurie gy
veno nuo seniau”.

“Susidarė sunkios sąlygos su 
darbu ir produktais. Tokiu bū
du visa tai apsunkina ir mies
tą ir kolūkius. Kai kuriuose 
kolūkiuose dėl tos priežasties 
liko maža darbo rankų. O mie
ste jų tapo perdaug,

dėl ko miesto žmonės su 
šeimomis ir pavieniai išvyksta 
darbams i rytus, j naujas že
mas, kur mėnesiniai uždarbiai, 
palyginus šū mūsų, trigubai

didesni, bet klimatinės sąlygtfc 
nemalonios...

Tiesa, dabar jau į miestą iš 
kolūkių patekti gana sunku, o 
iš miesto i kolūkius — kada 
tik nori, bet norinčių nelabai 
daug”.

Pats to laiško autorius ve
dęs ir turi ketverių metų sū
nų. Dirbo “radijo mechaniku 
keleiviniuose traukiniuose, ku
riuose buvo įrengti radijo 
mazgai”. Bet “šį mėnesį, ry
šium su ekonomijos pakėlimu, 
siaurųjų geležinkelių trauki
niuose radijo mazgus panaiki
no ir kaip tik tokiame trauki
nyje dirbau, ir mane paliuosa- 
vo etato mažinimu. Dabar sė
džiu namuose. Kadangi esu 
nesveikas, tai bent kurį darbą 
dirbti negaliu. O lengvesnio 
darbo- sunku gauti. Neturėda
mi santaupų, likome keblioje 
padėtyje...

Dabar galvoju išvažiuoti į 
darbą kur nors į šiaurę. Iš pra
džių vienas, nes turim valdiš
ką butą ir nesinori jo prarasti,

ir jeigu bus , pakenčiaiKa, tai 
šeimą pasiimsiu, o jei ne, tai 
po kelių mėnesių grisiu".

Tokis yra tas “geras gyve
nimas”, kuri parodo su visu 
atvirumu laiškai, spausdinami 
komunistinėje spaudoje. Lie
tuviui nėra darbo Lietuvoje. 
Jis turi “savanoriškai” emi
gruoti i “rytus” ar i “šiaurę”. 
Sudaromos tokios ūkinės sąly
gos, kad žmonės yra priversti 
palikti namus ir ieškoti darbo 
kitur, “jeigu bus pakenčia
ma..-” -

SANDYKACH
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tykių su politinėmis grupėmis Niekur nėra tiek sovietinių 
ir iš politinių protekcijų. Tas agentų kaip vakarų Vokietijo- 
ypač pasireikšdavo- pereinant je ir Austrijoje. Pastaroji net 
valdžios vairui iš vienos poli
tinės partijos ar grupės rankų 
į kitos partijos bei grupės ran
kas. Juk būdavo pas mus taip, 
kad keičiantis vyriausybei, 
keisdavosi ne tik krašto ap-

Vokieti* 
pabėgėlių ir 

kovoja prieš 
tik sekami, 
ar žudomi, 

kreipia i tai

Tas atsako: ;“Ąš nežinau”.
Chruščiovas, nustebintas, 

kaip jis nežinąs^ kur dirba, 
pakartotinai klausia, kokiam 
kolchoze ar sovehoze. Klausia
masis pryšakinis atsako tada: 
“Taip, aš dirbu dideliam kol
choze, kuris vadinosi... ir ty
liai prašnabždėjo — “Stali
nas”. o kaip jis dabar vadinasi 
— nežinau.

-o-
Po didžiųjų įvykių Sovie

tuose. kuriuose buvo suniekin
tas Stalinas, iš naujo pagar
bintas Leninas ir koegzisten- 
cjj. ėmė vykdyti po laisvąjį 
pasauli Chruščiovas —- visa ši 
ilg trijų'vadų veikla apibūdi
nama kiekvienam po viena žo
dį:

Leninas — marksistas; Sta
linas — sadistas. Chruščiovas 
— turistas.

-o-
Praėjo pora mėnesių nuo 

Leonido Karas žuvimo. Vieną 
dieną, tai buvo šeštadienis — 
buvęs majoras Abdul Fatali
bey buvo pakviestas pas savo 
tautietį Michael Jzmailovą va
karienės. Fatalibey buvo kita
dos raudonosios armijos majo
ras. Dabar jis dirbo Išlaisvini
mo siųstuve — Ązerbeidžano 
skyriuje. Jis buvo drąsus ir į-

nueina į antrą planą, palyginti 
su Vokietija. Vokietija didžiau
sias Soviatų priešas, 
joje daugiausia 
tremtinių, kurie 
Sdvietus. Jie ne 
bet ir grobiami 
Naujais faktais
dėmėsi "N. Y. World Telegram 
and Sun". Jo korespondentas 
iš Miuncheno aprašinėja:

Tai buvo. Miunchene. Aukš
tas tamsiaplaukis jaunas vy
ras. kalbąs rusišku akcentu, su

simokėjo už vakarienę, pakilo takingas tarp savo tautiečių 
ir išėjo iš restorano Į ateinam pabėgėlių. Jis dažnai pasako- 
tį nuo Bavarijos Alpių lietų. davo apie gaunamus grasini-

Tai buvo paskutinį kartą mus- Bet jis nepaisė, 
matytas 31 metų amžiaus Leo- 
nid Karas. Blaivus, inteligen
tingas pabėgėlis iš Sovietų ti
ronijos, jau ketvirtas mėnuo 
dirbąs antikomunistiniame Iš
laisvinimo radijo siųstuve, ku
ris veikia nuo 1953 kovo ir 
kalba į anapus 17 kalini — ru
siškai, gudiškai, armėniškai, 
azerbeidžaniškai, turkestaniš- 
kai, baškiriškai i^tt.

Po keturių dienų sukruvin
tas* lAJonid Karas kūnas buvo 
rastas Izaro upėje, kuri-. teka 
per Bavarijos sostinę. Jo vidu
riuose rasta nuodų, ir vokie
čių [Milicija aiškino, kad tai

Tą vakarą, kai jis buvo pas 
Izmailovą, niekas nematė jo 
išeinant. Kitą rytą Izmailovo 
tautietė moterių kuri ateidavo 
jo buto išvalyti, šaukdama iš
bėgo atgal iš Izmailovo buto. 
Atėjusi policija rado lavoną. 
Tai buvo Fatalibey. Jis buvo 
nunuodintas, jo galva sutriuš
kinta plaktuku, o rankos su
rištos elektros laidais. Policija 
aliarmavo Ieškoti Izmailovo. 
Bet jo pėdsakai dingo. Spėja
ma, kad jis suspėjo pasprukti 
į anapus.

Pabėgėliai laukia, keno bus 
dabar eilė.
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AĄf hat a grand and glorious feeling to take it 
easv on vacatioft and know that extra money 
is piling up for you back home. That s how 
you’ll feel if you’re one of the 40,000,000 American* 
vho own U. S. Savings Bonds.

Savings Bonds never take a day off. They eam 
money for you day in and day out. no matter 
where you are or what you’re doing.

This is a money-making proposition you don’t want 
to miss. Your principai invested in Bonds is safe — 
not subject to market fluctuation. Your retums 

. are sure — an average 3% interėst compounded 
•emiannually when held to maturity (9 years 
and 8 months). And your Bond investment 
will keep on eaming that šame fine interese 
for 10 years longer, if you so desire,

•tart Invastlng in Savings Bonds today — 
on the Payroll Savings Plan where you work 
or by regular purchases at your bank.
Ynu'll have rnore fun and financial peace of 
įnind on your next vacation f^you do.
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Rinkimai ir mūsų siekimai
Nekarštą vasarą šiemet at-x 

stoja vis labiau įkaistą prezi
dento rinkimai. Respublikonai 
nori valdžioje atsilaikyti, de
mokratai siekia atsigriebti.

Pirmieji, atrodo, yra kiek 
geresnėje padėtyje, kai Eisen- - jiem daugiau gero padaryti pa- 
hovveris sutiko ir toliau būti 
renkamas, nes darosi šokia to
kia tradicija, kad prezidentas 
išsilaiko ilgiau negu ketverius 
metus. Kad jisai Baltuosiuose 
Rūmuose per ilgai neužsisėdė
tų, trečiam terminui iš eilės 
jam užkirstas kelias. Bet ta
sai suvaržymas kaip tiktai pa
lankus dabartiniam preziden
tui. Nemaža žmonių galvoja: 
tegu dar pabūna, nes po ketve
rtų metų vis tiek išeis, jei ne
numirs, o prezidentas nebuvo 
jau toks prastas.

Prasčiau yra demokratam, 
kad nerado savo tarpe žmo
gaus, kuris turėtų ir žmoną? 
Reikalas, rodos, menkutis, o 
gali nemažai sverti moteriška
me pasaulyje, kuris balsų turi 
nemažiau už vyriškąją. Mote
rim yra malonu, kad greta 
prezidento yra ir prezidentie
nė. Be to, daug kam yra nema
lonu, kad divorsų negerovė 
ateina iki pačių Baltųjų Rū
mų. Tai gali atsiliepti ne tik
tai balsam katalikų, bet ir 
griežtesniųjų protestantų. Jei 
pro pirštus kartais pažiūrima 
į eilinių piliečių divorsus, tai 
į pirmąjį valstybės pilietį jau 
kitaip žiūrima. Žiūrima viso, 
kas su jo asmeniu yra surišta. 
Nemažam demokratų skaičiui 
tai sudaro rūpestį. Nors kieti 
demokratai balsuos už tą, kurį 
partija pastato, kas 
būtų savo 
nime.

jisai be-
asmeniniame gyve-

interesas visada 
ryškiai prasikiša-

Partinis 
rinkimuose 
Noras laimėti partiją verčia 
ieškoti visų galimų balsų, o 
tada ieškoma šūkių, kurių be 
rinkimų negirdėtum. Sakysi
me. demokratai š> kartą stip
riau pabrėžia susirūpinimą 
negrų geresne padėtimi. Toks 

susirūpinimas savaime išplau
ktų iš konstitucijos ir demo
kratinės santvarkos. Tai būtų 
reikšminga 'abiem partijom, 
nes jos abi yra demokratinės. 
Bet varžybos įtikti žmonėm ir 

sireiškia ne pačiame darbe, o 
deklaracijose, kurių reikia 
rinkimam, čia demokratija 
parodo savo 'silpnąjį užkulni: 
daugiau pažadama, negu pas
kui padaroma. Sakysime, praė
jusiuose rinkimuose respubli- 

' konai gana ryškiai pabrėžė 
reikalą pavergtąsias tautas iš
laisvinti. Paskui tie labai aiš
kūs ir griežti Eisenhowerio 
žodžiai įgavo švelnesnę formą, 
nes tarptautiniai santykiai 
turi savo raidą, kurios taip 
lengvai savo žodžiam nepalenk
si. Pažadai buvo tik rinkimam, 
ir antrą kartą jie nebekartoja- 
mi, nes žmonės prisimena, kas 
buvo pirmąjį kartą.

-o-
Vis dėlto kiekvieną kartą, 

kai esti didesni rinkimai, tai 
ir mažiausios grupės žmonių 
turi galimybės savo norus ir 

. siekimus įvesti į partijų rinki
minę 'propagandą. Jei tie no
rai, sakysime lietuvių, ir liks 
tik norais, tai bent bus pada
ryta jiem propaganda. Tokia 
propaganda savo tautos reika
lui yra pareiga tautinių pata
riamųjų komitetų, kurie yra 
prie abiejų partijų — respub
likonų ir demokratų. Jie tam 
yra, kad partijos rastų dau
giau balsų tarp atskiru tauty
bių. Kiek lietuviai su savo sie
kimais yra pasireiškę tuose 
komitetuose, nelabai girdime. 
Norėtume daugiau girdėti ir 
ką daro Altas, kad rinkiminė
je propagandoje daugiau nu
skambėtų Lietuvos vardas. 
Viena kita žinia, kaip Dauglas 
rezoliucija, buvo džiugi, bet to 
mums maža, nes žinome, kad 
iš to viso daugiausia bus tik 
propagandos. Jos tada daugiau 
reikia ir siekti. Prezidento rin
kimai tokias geras progas duo
da ne kasmet.

Kas yra mažas, o kas dide
lis, dažniausia sprendžiama pa
gal skaičių ir jėgą. Sakoma 
tauta yra didelė, jei turi daug 
žmonių; valstybė yra didelė, 
kai turi didelę jėgą. Kas netu
ri fizinės jėgos ir priklauso 
nedideliam skaičiui savųjų 
žmonių, yra mažas ir silpnas.

Bet ir mažos ir didelės tau
tos susidaro iš atskirų žmo
nių, o kiekvienas žmogus yra 
lygus kaip žmogus. Jis nepasi
daro didesnis didesnėje tauto
je ir mažesnis — mažesnėje, 
čia didumas ir mažumas ma
tuojamas kuo kitu: jo dvasia ir 
kultūra. Ir tautų gyvenime ga
li pasitaikyti ir pasitaiko," kad 
maža tauta savo kultūra pra
šoka skaičiumi ir jėga dides
niąją tautą. Bet kas.yra svar
biausia, tai kad. visi, didieji ir 
mažieji, nori ir turi teisę būti 
laisvi — išsaugoti savo kalbą 
ir papročius- Niekas nenori 
dingti nuo žemės paviršiaus.

DINGUSIEJI IR 
PRADANČINTI

"Šiandien yra didelė reteny
bė, kad atsirastę tauta ar jos 
grupė, kuri sąmoningai ar ne- 
samoniigai norėtų išnykti ir 
susilieti su kita"

— pastebi vokietis prof. dr. 
Anton Hilkman, rašydamas 
apie Europos mažuosius (Rhei
nischer Merkur, 1956 IV 20). 
Kai prieš 200 metų Kornvali- 
jos (Cornwall) keltai nugrimz
do anglų tautoje, tai buvusi 
paskutinė savižudybė Europos 
kontinente. Vėljau pradėta 
vertinti mažas tautas ir žadin
ti jų primirusią tautinę sąmo
nę. Kitos ir savo nepriklauso
mybės pasiekė (estai, latviai ir 
lietuviai, čekai); ypač po pir
mojo Didžiojo karo. Bet po to 
sekusi diktatūra vėl pašoko 
mažuosius naikinti. Kitur jas 
slopina miestų civilizacija, su- 
vienodėie papročiai, stelbia 
valstybinė kalba. Ar reikia, 
kad mažieji visai išnyktų ir į- 
sivyrautu tiktai didieji su savo 
kalba ir papročiais

Minėtas vokietis profesorius 
pastebi kad mažųjų dingimas 
nusineša praeitin nebea4 gau
namas kultūrines vertybes, o 
didieji iš to nieko nelaimi.

“Priešingai, kalbu ir papro
čių įvairumas yra ženklas Eu
ropos dvasinio turtingumo".

Europoje yra apie 40 skir
tingų kalbu kai aštuonis -kar
tus didesnėje Amerikoje vos 
tris vyraujančias tegalėtume 
priskaityti, ir tos europinės — 
anglų, prancūzų ir ispanų. In
dėnai gyvena rezervatuose, o 
mažųjų tautinių grupių kalbos 

skęsta angliškoje, kaip akme
nukai, sumesti į tvenkinį. Grei
tai nė nepastebėsi kurioje vie
toje jie krito. Bus ramybė, bet 
nebeliks įvairumo ir dvasios 
turtingumo, kuriuo Amerika 
iškilo. (

KAS TIE MAŽIEJI 
EUROPOJE?

Yra bendrai žinoma, kad 
senesnės praeities ir kultūros 
tautų, kurių žmonės sumažėjo, 
reikia ieškoti nuošaliose vieto
se. Ten juos sugrūdo didieji. 
O jei tad^a ir nebuvo dar dide
li, tai buvo bent veržlūs, ka
ringi, plėtėsi ugnimi ir kalavi
ju- Ramesni žmonės. ieškojo 
gamtinės apsaugos pamarių 
pakrantėse, kalnų skardžiuose, 
pelkynuose, miškuose ir salo
se. Vieni čia išliko, kiti vis tiek 
buvo užtikti ir nustelbti. Kas 
liko, sakysime Europoje, pri
klauso senesnėm tautom už di
džiuosius. Prof. A. Hilkman tų 
likučių priskaito visą spiečių.

Baskus (iš jų yra kilęs šv. 
Ignas Loyola) priskiria prie 
seniausių ‘Europos tautų. Bas
kų dar yra kiek išlikę kalnuo
se tarp Ispanijos ir Prancūzi
jos.

Keltai sudaro dar nemažą 
grupę, prie kurios priklauso 

MIUNCHENE, Vokietijoje, amerikiečiai perduoda vokiečių avia
cijai 10 lėktuvus.

airiai, škotai, bretanai. Prieš 
šimtą metų airių keltiškai kal
bėjo dar apie du milijonai, da
bar tekalba kokie 30.000 — 
40.000. Nors dabar laisvosios 
Airijos valstybine kalba senoji 
keltų kalba, bet praeities nuo
stoliai sunku atgauti.

Yra nuostabu, kad žmonės, 
kurie taip kietai kovojo su an
glais dėl savo laisvės, tautybės 
ir religijos, išsižadėjo savo tė
vų kalbos.

Dabar šventa pareiga deda
ma geram airiui išmokti kel
tiškai, bet kas pamesta, daro
si sunku nuo žemės pakelti.

Škotų senąja kalba bekal
bančių yra apie 150.000 Ško
tijos aukštumose, kiek mažiau 
Kornvalijoje ir Manso saloje.

Bretanai kiečiausiai laikėsi 
ir tebesilaiko savo senos kal
bos. Jų dar yra virš milijono, 
gyvena prie Atlanto, Prancū
zijoje. Tačiau mokyklose te; 
mokoma prancūziškai. Yra bai
mės, kad ir kietieji bretanai iš
nyks.

Retoromanų yra 50.000 Švei
carijoje. Jie laimingiausi, iš
skyrus airius, nes sudaro savo 
provinciją. Retoromanų kalba 
yra oficiali ketvirtoji šveicari-

joje šalia vokiečių, prancūzų 
ir italų.

Fryzai — vakarinių germa
nų tauta, gyvenanti šiaurės 
jūros pakraštyje, tarp Eimso 
ir Reino, ir Helgolando saloje, 
žmonės ramūs ir lėti, bet drą
sūs jūrininkai, laisvės mylėto
jai. Jų kalba yra germaniška, 
labai sena. Prieš koki šimtme
tį fryziškai kalbėjo dar keli 
šimtai tūkstančių, o dabar be
liko — 15.000.

Vendai priklauso prie senų
jų slavų, gyveną rytinėje Vo
kietijoje. Hitlerio nacionaliz
mas ir paskutinis karas ven
dus gerokai

Zinzarų
Graikijos ir 
sieninis. Jie 
seneliai dar 
Graikijos ir
tybės jais nėra susirūpinusios.

Visos tos tautinės grupės 
sudaro tarptautinę sąjungą, 
tarsi kokios "Jungtines Tau
tas". Kasmet šaukiami kong
resai ir svarstoma, kaip savo 
gyvybę išlaikyti. Kreipiamasi 
į didžiuosius, kad padėtų gy
venti mažiesiem. Bet tai ma- . 
žiausia paguoda. Kas didelis, 
to ir egoizmas nemažas. Jam 
rūpi ne tautų įvairumas, bet 
jų suvienodinimas ir savo 
nauda.

KAS MUMS TURĖTŲ 
RŪPĖTI

Prie tų mažųjų priklauso 
dar lietuviai, latviai, estai, ku-

išblaškė.
likučiai gyvena 
Jugoslavijos pa

yra rumunų pro- 
iš Romos laikų. 
Jugoslavijos vals-

Tiltas tarp Maskvos ir Vatikano
Laiškas iš Vokietijos

Vokietijos kanclerio Ade
nauerio organas “Rheinischer 
Merkur” liepos 27 str. “Ar tai 
koegzistencijos modelis? Mas
kva per Lietuvą ieško ryšių su 
Vatikanu” pažiūri į Lietuvą 
kaip į tiltą tarp Maskvos ir 
Vatikano.

Laikraštis atkreipia dėmesį, 
kad
...Sovietų Sąjungos ribose Lie

tuva yra nedidelis kraštas — 
tik apie 1% visu Sovietu Są
jungos gyventojų. Tačiau Lie
tuva yra vienintelis toks kom
paktiškai katalikiškas kraštas 
Soviatų Sąjungos ribose-

Lietuvą Maskva norinti pa
rodyti vakarų pasauliui ir Va
tikanui kaip modelį, kuriame 
klestinti religijos laisvė.

Ar tokios išvados paties lai
kraščio ar lietuvių informaci
jos tarnybos vedėjo M. Gelži- 
nio, kurio informacija naudo

rie didžiarusių yra j Baltijos 
- pamarį sustumti ir beveik 

skandinami. Jie negali nė toje 
mažųjų sąjungoje . dalyvaua, 
nė apsiginu nuo priespaudos. 
Bet ii- čia dar nevisa tragedi
ja.

Laisvajame pasaulyje lietu
viai taip 
priklauso 
Hilkmano 
— laisva 
save nužudyti.

Ar tuo nori būti garsūs ’r.at 
ir tremtiniai, gailiai' dūsaują 
dėl pavergto krašto, kai pasi
vergia svetimai kalbai?

Pasiklausykime, kaip jų vai
kai kalba net lietuviškose jau
nimo stovyklose ...

Prof. A. Hilkman pastebi, 
kad visiem tiem mažiesiem, 
kuriuos gyvenimas verčia mo
kėti valstybės kalbą, dorinė 
pareiga verčia savosios neuž
miršti. Tai primena savo kal
bai ir savo praeičiai ištikimi ir 
taurūs baskai, airiai, škotai, 
bretanai, fryzai. Ar tai prime
na ir lietuviai saviem vaikam?

Dorinė pareiga yra susijusi 
su žmogaus dvasia, jos stipru
mu; ji daro gyvenimą giedrą 
ir kilnų. Dėl to ji sunkesnė. 
Daug lengviau pasiduoti jėgai, 
skaičiui, patogumui, prisitai
kymui. Abi žmonių grupės su
daro retenybes. Bet pirmoji iš 
tų retenybių gyvenimą daro 
tūrtingą ir įvairų, 'antroji pa
skęsta kitų tautų vandenyse. 
Ji tartum norėtų būti “garsi” 
«avo pradingimu, kaip trąša 
gėlyne. Bet žmonės mato gė
les', o ne tai, kas buvo padėta 
ant šaknų. S. S.

josi laikraštis, neaišku. Tačiau 
faktinės padėties daviniai yra 
imti iš lietuviškos informaci
jos- šaltinio. Ją laikraštis at
vaizdavo ištrauka iš Lietu
vos tikinčiųjų laiško Šv. Tėvui 
Pijui XD, kurį Lietuvos parti
zanai savo gyvybės aukom at
nešė į vakarų pasaulį. Prime
na, kad Lietuvoje po antros 
sovietinės okupacijos 1944 iš 
1201 bažnyčios buvo 513 už
daryta, iš 1646 kunigų buvo iš
vežti 675 ir 230 pabėgo į va
karus, liko tik 741; iš 13 vys
kupu liko tik 1, iš 4 seminari
jų tik 1.

Kova prieš bažnyčią ir reli
giją tebeina.

Tačiau norėdami sudary'i 
vakarams įspūdi, kad Lietuvo
je esanti religinė laisvė, bolše
vikai 1944 sufabrikavo vysk. 
Paltaroko pareiškimą, ,1955 lei- 

(Nukelta į 4 psl.)
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Žaibas vadinamas Žai
Iš knygos “DON KAMILIAUS mažasis pasaulis", ll-sios dalies. 

Vertė A. Sabaliauskas.

Dvi dienas prieš medžioklės 
sezono atidarymą Garsas nu
gaišo. Tai buvo labai senas šuo 
ir turėjo teisę daugiau nebe
vargti medžioklėje, atseit, ne
bedirbti darbo, kuris jį nepa
prastai vargino ir net jam ne
betiko.

Don Kamilius nieko kito ne- 
besugalvojo, kaip iškasti sodo 
patvoryje po akacija gilią duo
bę, įmesti į ją Garso likučius, 
užkasti ir atsidusti.

Dvi savaites Don Kamilius 
slampinėjo kaip pritrenktas. 
Vėliau jam nuotaika pasitaisė 
ir vieną rytą, Dievas žino kaip, 
su dvivamzdžiu rankose atsi
dūrė laukuose.

Dobilų lauke pakilo kurap
ka, Į kurią Don Kamilius palei
do šūvį. Kurapka ramiai nulė
kė. ir Don Kamilius buvo jau 
bešaukiąs “Bailus šunie!”, bet 
atsiminė, kad Garso "jau nebė
ra, ir vėl jį apėmė liūdesys.

Kaip patrakęs vaikštinėjo 

laukais, paupiu, daug kartų 
šaudė, bet nieko nelaimėjo. Ką 
gali laimėti be gero medžiokli
nio šuns?

Teliko vos vienas šovinys. 
Kurapka A’ėl pakilo, ir Don 
Kamilius šovė į ją, beskren
dančią per gyvatvorę. Tikriau
siai bus pataikęs, bet kaip jis 
patikrins? Ji galėjo nukristi į 
gyvatvorę arba už jos esančią 
pievą. Ją surasti būtų tas pats, 
kaip užčiuopti adatą šieno ve
žime. Verčiau nesivarginti.

Don Kamilius' papūtė į šau
tuvo vamzdžius, apsidairė ir, 
išgirdęs kažkokį šlamėjimą, 
atsisuko-

Nuo gyvatvorės pusės liuok
sėjo šuo, pribėgo prie jo ir pa
metė po kojomis didelį zuikį.*

— Po šimts perkūnų! — iš
košė pro dantis Don Kamilius, 
— Keistas dalykas: šoviau į 
kurapką, o atnešė zuikį.

Don Kamilius paėmė į ran
kas zuiki ir stebėjosi, kad jis 

buvo šlapias. Aišku, plukdė 
per upę. Įsidėjo zuikį į krepšį 
ir takavo į namus, šuo sekė iš 
paskos. Kai Don Kamilius įėjo 
į kleboniją, šuo atsigulė lauke 
prie durų.

Tokios šuns veislės Don Ka
milius dar niekuomet nebuvo 
matęs. Tai buvo labai gražus 
gyvulėlis ir turėjo būti bran
gus. Gal jis buvo vienas iš tų, 
kurie turi surašytą visų protė
vių kilmę, panašiai kaip baro
nai, markizai ir bajorai. Kaip 
ten bebūtų, šitas šuo neturėjo 
prie savęs jokio dokumento. 
Tiesa, jis turėjo odinę prikak- 
lę, bet joje nebuvo nei vardo, 
nei adreso.

“Jei jis neatėjo iš kito pa
saulio ir jei nepriklydo, kas 
nors atsišauks”, galvojo Don 
Kamilius ir įsileido šunį į vi
dų.

Vakare, prieš guldamas, il
gai galvojo apie šunį, bet pa
galiau nurimo, nusprendęs:

“Sekmadienį paskelbsiu ba
žnyčioje”.

Kai rytą Don Kamilius ėjo 
laikyti mišias, buvo jau pamir
šęs apie šunį: jį rado gulintį 
prie zakristijos.

— Palauk manęs čia! —įsa
kė Don Kamilius.

Šuo atsigulė prie durų. Kai 
po mišių Don Kamilius išėjo, 

šuo ten tebebuvo ir ji pasitiko 
linksmai šokinėdamas iš džiau
gsmo.

Juodu papusryčiavo kartu. 
Vėliau, kuomet šuo pamatė, 
kad Dn Kamilius ima šautuvą, 
pradėjo loti ir išbėgo lauk. 
Paskui grįžo į kambarį, tarsi 
norėdamas paakinti, kad Don 
Kamilius jį sektų- Šuniui ne- 
nurimstant, Don Kamilius bu
vo priverstas su šautuvu ant 
peties išeiti Į laukus.

Tai buvo nepaprastas šuo. 
Tai buvo vienas iš tų šunų, ku
rie medžioti moraliai įpareigo
ja, kurie tarsi verčia medžio
toją pagalvoti: “Jei nepatai
kysiu, bus tikra kiaulystė!”

Don Kamilius stengėsi, tarsi 
egzaminus laikydamas. Iš tik
rųjų, šuo atitiko medžiotoją.

Pilną krepšį atsitempęs į 
namus. Don Kamilius nutarė:

“Pavadinsiu jį žaibu”.
Vėliau pagalvojęs, kad Žaibo 

vardas perilgas, patikslino:
“Žaibas vadinamas žai”.
Baigęs savo darbą, šuo nu

tolo nuo medžiotojo, lakstyda
mas po pievas ir dobilų laukus 
ir gaudydamas drugelius.

“Žai! — sušuko Don Kami
lius.

Atrodė, tarsi kas iš tolo bū
tų paleidęs torpedą: šuo pri
gulė prie žemės ir per dobilus 

ir pievas nėrė pas Don Kami- 
lių.

Ir štai jis jau čia: lekuoda
mas ir užpakaliu pritūpęs, lau
kė naujų įsakymų.

— Geras Žai! — paglostė jį 
Don Kamilius. — Geras šune
lis.

Tuo metu šuo taip džiaugėsi, 
taip šokinėjo ir lojo, kad Don 
Kamilius net pagalvojo:

“Jei jis nesiliaus, ir aš pra
dėsiu loti!”

Po dviejų dienų velniukas 
pradėjo gundyti ir įtikinėti 
Don Kamilių, kad sekmadienį 
užmirštų paskelbti apie pri
klydusį šunį. Kai trečios die
nos popieti grįžo iš medžioklės 
su pilnu krepšiu ir linksmu 
Žai, Don Kamilius susitiko Pe- 
ponį.

Peponis buvo paniuręs: jis 
taipgi buvo begrįžtai iš me
džioklės, bet su tuščiu krepšiu, 

Peponis pažvelgė į Žai, išsi
traukė iš kišenės laikraštį ir 
jį atskleidė.

— Keista, — murmtelėjo, 
atrodo, tas pats šuo, kurio čia 
ieškoma.

Don Kamilius paėmė laikraš
tį ir tuojau atrado tai, ko nie
kuomet nebūtų norėjęs rasti. 
Kažinkoks miestelio tipelis 
siūlė stambų atlyginimą už 
rastą prie didžiosios upės tokią 

tai dieną, tokioj tai vietoj pa
klydusį šunį.

— Gerai, — burbtelėjo Don 
Kamilius. — Nereikės man 
sekmadienį skelbti bažnyčioje- 
Palik man tą laikraštį, vėliau 
jį tau grąžinsiu.

— Suprantu, bet būtų gai
la,—pasitarė Peponis.—žmonės 
kalba, kad tai nepaprastas šuo. 
Ir kalba tiesą, nes šitokių krep
šių, kai turėjote Garsą, nie
kuomet neparvilkdavote. Tik
rai gaila. Jei aš būčiau jūs; 
vietoje...

— Aš taipgi, jei būčiau jūsų 
vietoje, — pertraukė jį Don 
Kamilius. — Tačiau, būdamas 
savo vietoje, atliksiu teisingo 
žmogaus pareigą ir grąžinsiu 
savininkui šunį.

Nuskubėjo į paštą, Don Ka
milius pasiuntė miestieėin te
legramą. Tokiu būdu prakeik
tas velniukas, kuris buvo besi
ruošiąs pasakyti gražią kalbą 
Don Kamiliui, pralaimėjo, Vel
niukas nusiminė, nes galvojo, 
kad Don Kamilius miestiečiui 
parašysiąs laišką: nepamanė 
apie telegramą.

Laiškui parašyti reikia de
šimt ar dvidešimt minučių. 
O per dešimt ar dvidešimt mi
nučių gabus velniukas gali vis
ką aukštyn kojomis apversti. 
Gi pašte parašyti keletą tele

gramos žodžių užtenka kelių 
sekundžių, o per tokį trumpą 
laiką ir pats gabiausias velniu
kas ne ką bepeštų.

Don Kamilius grižo į namus 
ramia sąžine, bet labai nusi
minęs. Dabar jo pergyvenimas 
buvo skaudesnis, nei laidojant 
Garsą.

Sekančią dieną atvyko mies
tietis, atvažiavęs gražiu auto
mobiliu.

Buvo išdidus ir nepatrauk
lus.

— Ar čia yra mano šuo? — 
paklausė

— čia yra paklydęs ir mano 
atrastas šuo, — patikslino Don 
Kamilius. — Ar jis tikrai tam
stos, privalai Įrodyti.

Miestietis smulkmeniškai 
nupasakojo apie šunį.

— Ar užteks Gal reikia ap
tarti ir jo vidurių sudėjimą?— 
pabaigė.

— Pakaks. — šaltai atsakė 
Don Kamilius, atidarydamas 
sandėlio duris.

Šuo atsigulė ant žemės ir 
nejudėjo.

— Žai! — pašaukė jį mies
tietis.

— Ar toks jo vardas?
— Toks.
— Keista. — pastebėjo Don 

Kamilius.
(Bus dugiau)
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riti, Inigo išėjo iš Lo- 
js. Pakelini aplankė 
l kunigą Pero ir sese- 
tiėną. Jiedu manė, 
vįleidžiasi i pasaulį 

nės 50 riteriškos garbės ieškoti. Pam
oję su- plonoje, kur jį buvo suleidę, 
A. sų^raląhuvutius savo karius

isteriškai ėmė
i veikti. Bet 
i sudraudė, ir

Keturios vie- 
meldėsi. Prie

šoko, o mes buvom sugulę ly
giai 10 vaL, ir mažoji Sabina 
bei žmona tuojau pat kietai už
migo. Tą paskutini vakarą

buvo gali- 
anos nelai- 
pergyveni-

New Yorko uoste, kai prisi
statė “Stockholm” laivas, ko
respondentas pirmasis pasakė 
Hęrmannui Schimmeliui, šalt
kalviui iš Wuerttembergo, ku
rį atgabeno tas laivas, kad jo 
žmona ir 4 metų dukrelė gy
vos. Schimmel dabar tik paslė
pė veidą rankose, kacLneparo- 
dytų savo pergyvenimų, pas
kui išsitraukė iš kišeniaus ma
žytę batistinę nosinaitę; nusi
šluostė taiga aprasojusią kak
tą ir, atgavęs kalbą, pratarė, 
žiūrėdamas į tą nosinaiX “Aš 
pats nežinau, kodėl aš pasku
tiniu momentu ištraukiau šią 
mano mažosios Sabinos nosi- 
nytę ir įsibrukau į kišenių. Ir 
dar kai ką.” Jis ėmė graibytis 
savo aliejais suteptose kelnėse 
ir išsitraukė elegantišką dėžu
tę su auksiniu žadinamuoju 
laikrodėliu. “Tai 
man buvo belikę’ 
jau šypsodamasis, kad atgavo 
daug didesnį turtą.

Paskui iš jo jau 
ma išgauti visus jo 
mingosios nakties 
mus.

ir tartasi, kaip suaktyvmti lŽEr 
tuvybės darbą seserų vedamo- 

ties žinovai. Paskaitų se mokyklose ir kaip .subend-
t įott ir net atgaivinti lietuvy- skaityti atvyks: lotina M. Te- tintifitanistikos mokslų pra

neš daigai. < ofilė iš Chicagos, muz. ĄL Mi- gramą, kad p visur būtųį vie-
“r-/ Institutą sūdaro šios vienuo- kniskis, prof. Ad. Damušas, A. ųoda. Taip pat bussvarstyti
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Išviriom iš kajutės. Apie 
mus miglos ir tamsi naktis. 
Bet jūra buvo rami. “Andrea 
Doria” šviesos buvo visos užge
sę (buvo sugadinta elektra. 
Red.). Tik kaip šešėliai šliau
žė visom keturiom žmonės. 
Niekas negalėjo tiesiai eiti- 
Būtų nukritę. Kažkas šaukė, 
kad sudarytume grandinę. Bet 
visi šliaužėme, prisiplodami 
prie denio į tą pusę, kur tu
rėjo būti valtys. Bet jų nebu
vo. Jūrininkai kažką šaukė 
itališkai, bet nedaug kas su-

Kaip nutiko, kad radarais 
apginkluoti laivai “Andrea 
Doria” ir '‘Stockholm" susidū
rė, vis dar neišaiškinta. Po 
priekaištų, kad italų laivo va
dovybė parodžiusi apsileidimo 
keleivius gelbėdama, laivo ka
pitonas užtikrino, kad viskas 
buvo padaryta, o Italijos vy
riausybė pritarė kapitono min
tim. Tačiau vokiško laikraščio 
"Ouick" korespondentas pasi
kalbėjime su vienu vokiečiu,, 
kuris plaukė tame laive, vėl 
duoda kitokį vaizdą- Tas pasi
kalbėjimas taip pat parodo 
žmogaus asmeninę dramą, ka
da jis nežino, kas nutiko su jo 
žmona ir kūdikiu.

Gerai atsimenu, 
11, 10 valanda, kai aš paskuti
niu kartu buvau užsidegęs 
Šviesą savo kajutėj. Lauke gū
džiai staugė sirenos, miglom 
užėjus. Dar kiti linksminosi.

LATEST 
INTERĘST 
RATE

neralinės viršininkės ir atitin- ' 
: kamų apylinkių mokyklų sese- 

rys inspektorės. Valdyba kas- 
met renkasi-studijų dienom, 

f ' išnagrinėja esamą padėtį, at- 
liktus darbus- bei nustato gai- •< 

"res ateities užsimojimams. In- 
14 jstitutas savaran^škai tvarko-. 
“ si savais nuostatais, apima 110 

' mokyklų JAV, Kanadoj ir Bra- 
ziiųoj' • ' / .

vienas pagrindinių tns-iorlo 
'/V* paTOiiyii 4*iO.x^- 

toįų, kurios suprastų ir sugebė- 
tų atjausti lietuvių problemas 
bei jas taikyti mokyklinio am
žiaus vaikų auklėjimui. ‘

Lietuvių 90% yra katalikai 
ir, nors jie visais atžvilgiais 
yra .lojalūs JAV piliečiai,'ne
gali Užmiršti savosios kalbos, 
papročių ir stengiasi savo tei- 

. sėtą patriotizmą perduoti vai- 
•; kanas. Tik šio motyvo vedami 

lietuviai statė ir išlaiko savo 
bažnyčias, mokyklas ir vienuo
lynus.

Padėti pilnam Amerikoj ir 
iš tremties atvykusių lietuviu
kų išsiauklėjimui, pažįstant 
savo kultūrą ir kilmę, Seserų 
Instituto nareš" vasaros atosto
gas pašvenčia pakaitom, susi- 

. rinkdamos -į ceratinį kurios- 
vienuolijos namą.

Rugp- 17 tokios studijų die-

teikti darbo galimybių būtų 
gėlimą įtaisius stovyklose ar 
Sšadlunguose vyrams- batų tai
symo, moterims nėrimo ir 
siuvimo mašinas. . “

Šiuo reikalu BALFas paren
gė planus ir patiekė juos šiom 
įstaigom: Jungtinių Tautų 
Augštajam Komisarui Pabėgė
lių Reikalams, United States 
Escapee Programai ir Schwei- 
zerischė Europa Hilfe. Projek
tai palankiai buvo priimti, bet 
konkrečių sprendimų iki šiol 
dėl jų dar negauta. Pastebėti
na, kad BALFas palaiko san
tykius su Vokietijos Vyriausy
bės įstaigomis, tvarkančiomis 
pabėgėlių įkurdinimo reikalus. 
~ Panašių mašinų lietuviai pa
bėgėliai labai pageidautų. Jie 
patys imasi iniciatyvos, pvz., 
Memmingene. BALFas, norė
damas paremti Memmingeno 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninko sumanymą, davė iš savo 
kuklių išteklių tam reikalui 
400 markių. Memmingeno lie
tuviai nusipirko dvi nėrimo 
mašinas. Kelios moterys ir net 
vienas negalįs vaikščioti vyras 
šiom mašinom dirba.

prato. Devyniasdešimt procen
tų keleivių buvo neitalai.

Pora moterų 
šaukti ir paskui 

mes buvom stipriai pavakario- jas tuojau kiti 
niavę. Dar net su savais prie
dais, nes tai buvo mano tris
dešimt pirmoji gimimo diena, 
ir vieną dieną prieš tai mūsų 
Sabina buvo susilaukusi ket
vertų metelių. Abidvi gulėjo 
paskutinę naktį prieš pakliū- 
vant į laimingą Ameriką.

Mes taupėme penkeris me
tus, kad galėtume iškeliauti į 
Ameriką. Dejom pfenigį po 
pfenigio. Vokietijoje viskas 
gerėja, bet darbininkui dar vis 
tiek sunku. Mokesčiai dideli, 
uždarbis nedidelis, o gyveni
mas brangus. Mano sesuo su 
vyru gyvena jau seniai Cleve- 
lande. Pas juos norėjom ke
liauti.

Buvau jau ir aš snustelėjęs, 
kaip staiga mane išmetė iš lo
vos kurtus trenksmas. Laivas 
pasviro ant šono. Mažoje ka
jutėje. mes negalėjom pasto
vėti. Mes pačiupome nuo sie
nos gelbėjimosi juostas. Ma
čiau dar, kaip mano žmona už 
juostos užsikišo odinę papkę 
su dokumentais.

Schimmelio akys šyptelėjo ir 
jis patylėjęs toliau pasakojo, 
kaip mažoji Sabina būtinai no
rėjo pasiimti savo Michael di
delę lėlę, žmona atėmė ją iš 
Sabinos rankų. Pirmąsyk — 
sako Schimmel — pamačiau, 
kaip Sabinos lūpytės pasitem-

panikos nebuvo, 
nuolės garsiai 
jų prisidėjo kiti. Pora vyrų 
mėgino užtraukti dainą, bet ji 
tuojau nutrūko... Nežinau, 
ar praėjo valanda ar trys, nes 
laivas vis daugiau sviro, o 
mes vis stengėmės šliaužti'au
kštyn. Aplink laivą staiga pa
sirodė balzgana ryto šviesa. 
Laive buvo tylu kaip išmirus: 
Mano žmona šliaužė šalia ma
nęs, savo kairiąja ranka pris
paudusi Sabiną. Netarėm vie
nas kitam jokio žodžio. Nie
kas nekalbėjo. Bet staiga kaž
kas sušuko: “Valtys, valtys”. 
Ir tada ėmė šaukti visi, vienaš 
kitą perrėkdami. Prasidėjo 
baisi kova visų prieš visus. 
Nebuvo nieko matyti iš laivo 
įgulos. Senas garbingas jūri
ninkų paprotys “pirma mote
rys ir vaikai” buvo užmirštas.

Norėjau prasimušti iki lyno, 
kurio galas kabojo apačioje ir 
buvo sugautas žmonių iš val
ties. Tris kartus buvau atstum
tas. Pagaliau pasičiupau lyną. 
“Duok man vaiką ir čiupk ly
ną”, šaukiau žmonai. Bet Sa
bina Įsikibo motinai už kaklo, 
ir nesidavė atplėšiama. Tuo 
tarpu apačioje iš valties lyną

— Algininkus ir jiem sumokė
jo, ką buvo skolingas. Inigo de 
Loyola nenorėjo niekam pasau
ly likti"skolingas, nes jisai bė- 
go iš pasaulio. Gal būt, kurs 
nors į tyrus? '.

Pirmiausia pasinešė aplan
kyti, Šventąją Žemę. Pilgrimi- 
nėje kelionėje norėjo atgailėti 
savo jaunystės klaidas, lūpo
mis prisiliesti tos žemės,- kur 
Kristus vaikščiojo, kur Jo 
kraujas už žmonių kal'.ęs la
šėjo — taigi, ir už jo. O paskui? 
Dievas žino, kas Imis paskui? 
Bet kas buvo ligi tol — gana. 
Inigo Keliavo į Montšerratą, 
Marijos šventovę kalnuose. 
Ten rinkdavosi maldininkai ir 
iš ten dažnas keliavo Švento
sios žemės lankyti.

Įkopęs Į Montserrato kalną, 
riteris Inigo dingo. Rūbą! jo 
blizgūs atiteko vargšui, kalavi
jas ir durklas* buvo pakabyti 
ties Marijos paveikslu. Jis vil
kėjo paprasčiausiais rūbais 
Negalėjai pažinti, kad čia būta 
karališko riterio. Ant jo kūno 
greitai galėjai rasti įkirstus 
rimbus — tai plakimosi žymės. 
Vėliau gailėjo, kad taip savo 
sveikatą vargino, ir to nedarė, 
bet pradžioje jam rodėsi reikė
jo išvaryti kūno pageidimą. 
Bęt kaip .susižadinti, kad dva
sia geistų tiktai gero, kad ji 
nesvyruotų, kad ji aiškiai ma
tytų, kur jos tikrasis kelias ?

Montserrato šventovėje atli-

> šiuo metu, kol veikia' JAV u»ų ypač įžengusį an-- 
RRA įstatymas, BALFo ben
dradarbių dėmesys kreipiamas 
pagelbėti, kad kuo daugiau 
lietuvių galėtų . šiuo įstatymu* 
pasinaudoti ir išvykti į JAV, 
kur yra geros galimybės įsi
kurti ir ateitį užsitikrinti. Pa
didinta šalpa pagelbsti sustip
rinti žmonių nusilpusią svei
katą. Tačiau ne visi lietuviai, 
ar dėl sveikatos trūkumų, ar 
dėl kitų priežasčių, galės į 
Ameriką išvykti. BALFas tiria 
išvykimo* galimybes ir į kitus 
kraštus ir normtiems išvykti, 
pavz., į Kanadą, P. Ameriką— 
Kolumbiją ar Venęcuelą, pa
gelbsti;

Tačiau jau dabar galime pa
sakyti, kad apie 6—7.000 lie
tuvių turės likti ilgesniam lai
kui Europoje. y .

Iš jų, ypač ligoniai, invali
dai, kaip silpni ir mažai dar
bingi, be pašalinės pagelbos 
patys negalės išsiversti. Vy
riausybės tų kraštų, kuriuose 
pabėgėliai gyvena, ypač V. Vo
kietijos, kuri per 10 pokario 
metų padarė ekonominį “ste
buklą” savo atsistatymo iš 
griuvėsių atžvilgiu, deda daug 
pastangų įjungti pabėgėlius į 
savo ūkį. Atkuriant kariuome
nę, atsiranda daugiau darbo ir 
galimybių. -

Aktyviai įsijungti į ūkinį 
gyvenimą mūsų Įmonė ms, 
ypač vyresnio amžiaus ir inte- 
ligentinių profesijų asmenims, 
yra sunku, nes, pirmiausia* 
norint gauti darbo, reikia turė
ti specialybę-
' Vokietijoje specialybė ‘gyja

ma mažiausia per 3 metus mo
kantis, paskui kelis metus la
vinantis darbe ir tik po to jau 
laikoma darbą išmokus. Pačių 
vokiečių tarpe yra inteligen- 
tinių pajėgų perteklius. Tat 
lietuviams, inteligentams, ku
rių nedaug ir liko, gauti darbo 
sunku. Mažiau prasilavinusiem 
žmonėm sunku išmokti sveti-

Tas pats laikraštis “Rheini- 
scher Merkur” ir tame pat nr- 
sustoja ir prie Pijaus XII raš
to “Cum his superioribus 
annis”, rašyto Vengrijos, Ju
goslavijos, Lenkijos kardino
lam Mindszenty, Stepinac ir 
Wyszynski, o taip pat Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, .Vengrijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vokie
tijos rytinės dalies arkivysku
pam bei vyskupam. ’

Laikraštis “Vokietijos ryti
nės dalies” žodžius pabraukia. 
Tai ženklas, kaip paDbsti žmo
nės jautriai priima jų kraštą 
beriančius žodžius, juo labiau, 
kad jfe yra apgalvoti ir at
sverti. Su pasitenkinimu ir dė
kingumu priima tie, kurie sa
vo krašto vardą randa sumi
nėtą, su tyliu nustebimu tie, 
kurie savo kraštą randa nuty- 
lėtą. B. A-tb

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
seimas bus Bostone spalių 12 
ir & Seiman atstovus siunčia 
apskritis — 5, sūriai — 
Jie turi balsavimo teisę. Prašo
me juos greičiau išrinkti. Taip 
pat prašoma nominuoti į cent 
ro valdybą kandidatus. Kandi
datų sąrašas turi būti paskelb
tas 30 dienų prieš seimą. Iš tų 
kandidatų seime slaptu balsa
vimu bus renkamą^ 9 asmenų 
centro valdyba, kuri išslenka 
pirmininką, vicepirmininką, 
sekretorių, iždininką ir du iž
do globėjais; kiti lieka valdy
bos nariais. Prašome paskubė
ti nominuoti kandidatus.

ALR Katalikų Federacijos

Tiltas tarp •..
(Atkelta iš 3 psl.) 

do išspausdinti bažnytini ka 
lendorių, 1955 rugsėjo 11 pa 
šventinti du 
pažadėjo leisti 
kraštelį.

Ar Vatikaną 
tikins, kad ten yra 
palenks į ‘^koegzistenciją” su 
Maskva? Laikraštis primena 
“Osservatore Romano” pasisa
kymus, kad Vatikanas nepali
kęs jokios abejonės, jog

tik laisvė ir atsisakymas nuo 
totalistinio smurto yra būtinos 
sąlygos sueiti su Vatikanu į 
bet kuriuos santykius.

paleido. Aš pasvirau ir nukri
tau į vandenį. Esu geras plau
kikas, o ir bangos nebuvo auk
štos. Aš 
“Mesk man 
Bet Sabina 
motinai už 
dar žmoną 
netekau sąmonės. Atsigavau 
tik valtyje Amerikos pasienio 
sargybos, kuri mane išgriebė 
iš vandens ir perdavė “Stock- 
holmui”. .

Žmoną ir Sabiną išgelbėjo 
“Be de France”. Ji pati pasa
kojo, kad buvusi viena iš pas
kutinių “Andrea Doria” deny
je. Iš Įgulos tebuvo tik vienas 
jūrininkas italas, kuris stovė
jo prie lyno leisdamas po vie
ną keleivius. Daugiausia ita
lus. Pagaliau pagavau lyną ir 
aš ir. tvirtai apkabinusi Sabi
ną. nuslydau juo į gelbėjimo

DARBININKO” PIKNIKAS įvyks sekmadienį, 
igsėjo 2 d., Lietuvių Ldisvės Parke, Linden, N. J.

šaukiau žmonai: 
vaiką į vandenį”, 

dar tvirčiau Įsikibo 
kaklo- Pamačiau 

mojant ranka, ir

kęs visti gyvenimo išpažintį, 
su aušra nusileido iš stataus 
kalno ir įsuko į kelią, kuris 
turėjo vesti Barcelonon, o iš 
ten'per marias Italijon ū^Pa- 
lestinon. Bet rankose jis turė
jo vieną dovąną, kurią norėjo 
Imtinai apžiūrėti.. Benedikti
nas-vienuolis Juan Chanones 
jam buvo įdavęs abato Cisne- 
ros surašytus “Dvasios lavini
mus”. Reikėjo juos įsiskaityti. 
Inigo užsuko į Manresą ir čia 
surado savo ieškomus tyrus. 
Dešimtį mėnesių ^veho varg
šų namuose, elgetavo pas žmo
nes, meldėsi oloje. Iš tos kny
gelės, Kempiečio “Kristaus se
kimo”, dar kitų skaitinių toje 
oloje sudėjo savo “Lavinimus”. 
Manresos knygelė vėliau apeis 
visą pasaulį, kai po jį jau vaik
ščios Inigo įkurto ordino bro
liai'— jėzuitai. Bet ligi jų pra
džios praeis dar 15 metų.

Inigo savo tikslą pasiekė — 
buvo Italijoje, buvo ir šventoje 
žemėje. Toje kelionėje jam 
daug kas paaiškėjo, o svarbiau
sia du dalykai: tyrai yra ne 
ten, kur žmonių nėra, bet jų 
tarpe — tai dvasios tyrumos; 
antra, norint tuose tyruose 
veikti ir žmones i Dievą pa
kreipti, vienos geros valios ir 
uolumo neužtenka — reikia ir 
mokslo.

Grįžęs Ispanijon, Inigo sėdo 
mokyklos suolan mokytis kar
tu su mažamečiais, pats turė
damas 33 metus. Jis buvo dau
giau jų tėvas, o ne mokinys, 
Paskui mokėsi Alcalos kolegi
joje. Ten jau ir apaštalavo 
tarp savo draugų ir valkatų, 
vagišių, susimetėlių, užguitų
jų. Jie turėjo savo atgailos rū
bą — pilką maišą. Turėjo ir 
savo pamokslininką — Inigo. 
Dėl tų pirmųjų savo “misijų” 
teko jam į dvasinį teismą sto
ti ir kalėjime pabūti- Bet pa
kaltinti jo nerado už ką

Inigo stūmėsi toliau. Jis 
baigė garsųjį Paryžiaus uni
versitetą magistro laipsniu 
(1535). Paryžiuje jisai susirado 
ir draugų — iš jų susidarė 
jėzuitų ordino branduolys.

S. Suž.

COMPOUNDEO SEMI-ANNUALLY
Interviu tl>c firrt d»y nf thr- month
ma«K durinjr th^ first TO bu»ine»i dayn of J«»uary and 

e”*** 5 •»"*'"«*» <*»>* "f April and October and
1 -.. T1 3 dny.* of othrr niont)»!*. when left
itntil the rnd vf IntercM perlnd.
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paprasta.
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metu
ma

tote-

s--zo

rodytų, 
religinė

E. Orange, 
Atlantic Ci-

Vyt Vygantas — psichologijos daktaras

svečių iš pa- 
o taip pat ir

Washingto-

visą eilę 
profeso- 
univer- 

kolegijų,

žurnalą
Laikraštininkas

svetimas naujajam dak
ir žurnalistikos darbas.

nas; prel. Pr. 
kun. Pr. Juškaitis; 
Svagždys, seserų 
prel. Pr. M. Juras: 
Virmauskis; kun.

Naujajam daktarui linkime 
kuo geriausio pasisekimo dar
be, o taip pat — neužmiršti ir 
lietuviškosios veiklos. A. D.

nunmo.
seniau, ir

Vytauto Augustino 
Lietuvon Vaizdų Albumas

LIETUVA

JEIGU REIKTŲ BALSUOTI 
UŽ PREZIDENTĄ KATALIKĄ

Gallupo institutas atsiklausė 
Amerikos gyventojus, ar jie 
sutiktų, kad prezidentas būtų 
katalikas. Atsakymai tokie:

73'7, arba iš keturių trys, 
pareiškė, kad jie balsuotų už 
kataliką i prezidentus, o 1940 
tokių buvo dar tik 62'7.
- Pagal instituto žinias dau
giau
balsuotų jaunesni nei 50 me
tų. mažiau vyresni nei 50: 
daugiau už kataliką preziden 
tą pasisakytų kolegijas baigų 
šieji ar tolygaus mokslo, 
žiau menkiau pamokyk.

Toji statistika 
auga Amerikoje 
rancija.
Šachmatai i

las. Žmonės tiesiog palaikė 
stebuklu, pranašaujančiu ką 
blogo. Kilo beveik panika. 
Staiga vėl pavakare iš tolo 
pradėjo artėti kriokimas, ir 
vanduo pasipylė dar gausiau 
nei buvo, žmonės 
kad viskas eina kaip 
nelaimės nebus .

O priežastis buvo 
nors retai pasitaikanti. Kovo 
29 audringas vėjas sugrūdo 
Erio ežerą prie Buffalo upės.

• Dainų Šventės Komitetas 7, 
atsiuntė. Darbininkui 50 dol<| 
už “didžią paramą organinio- .■ 
jant dainų šventę”.. Darbinin-? 
ko administracija Komitetui į 
padėkojo atskiru laišku..

Prastoję jiem keistai 
'nuskamba kmemlanto per 
skaitytos drausmės taisyklės: 
l._ kiekvienas stovyklos dalyvis 
privalo taikytis darbotvarkės, 
2- visas uždėtas pareigas sto
vyklautojai^ atlieka sąžiningai; 
3. visi stovyklautojai turi kal
bėti: tik lietuviškaį;4.be vado* 
vybės leidimo mergaitės nesi
lanko berniukų, o berniukai 
mergaičių rajone.

Laikas bėga ir šie padangių 
ereliai ir tos lakštutės čiulbuo- 
nėlės pasiduodą s t o v y k los 
drausmei ir tampa viena gra
ži lietuviška ir katalikiška šei
ma. i

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Balys — Lietuvių Mi

tologiškos Sakmės. Išleido Ni
dos Klubas Londone, Anglijo
je. 192 psl., kaina nepažymėta.

Lux Christi, liepos mėn nu
meris. įleidžia ALRK Kunigų 
Vienybė. Redaguoja kun. V. 
Rimšelis, MIC. Turinyje reli
ginio turinio straipsniai, pa
mokslai, plati katalikiško gy
venimo informacija.

tanii
Keletą metų “Ateityje” uoliai 
ir sumaniai tvarkė sporto sky
rių, sporto ir kitais klausimais 
rašė Darbininke, Drauge ir .kt. 
Drauge su kolektyvu redagavo 
“Akademinių prošvaisčių" Sky
rių, sugebėjo parinkti įdomią 
medžiagą, surasti bendradar-

• Kun. Antanas Bukauskas, 
Įšventintas 1946 metais Vokie
tijoje ir ten dirbęs didžiausio
je tremtinių stovykloje Ma
nau, savo kunigystės dešimt
meti paminėjo aukodamas mi
šias Guadalupos šventovėje, 

kataliką prezidentą lauką, pamatė, kad vandenų dabar dirba St. Louis ne- 
nebėra — tik akmenys, dumb- lietuvių parapijoje.

• Lietuvos respublikos vie
nintelis karo laivas “Antanas 
Smetona”, vokiečių pranešimu, 
dar tebeplaukioja Baltijos s jū
roje su sovietų vėliava.

Urbanos universitete liepos 
26 apgynė disertaciją ir gavo 
daktaro laipsni Vytautas Vy
gantas, vienas iš veikliausių 
dabarties studentų, sugebėjęs 
ne tik gerai mokytis, bet ir 
uoliai reikštis visuomeninėje 
veikloje.

Gimė jis 1930 Klaipėdoje, 
pradžios mokyklą lankė Taura
gėje, gimnaziją baigė Gr. He- 
sepėje, Vokietijoje, 1948. Bu
vo Įstojęs i Pabaltijo universi
tetą, kur studijavo istoriją. 
Atvykęs Į Ameriką, lankė Bro- 
oklyno kolegiją ir. ją baigė ba
kalauro laipsniu- Toliau psi
chologines studijas tęsė Ford- 
hamo universitete ir gavo ma
gistro laipsnį, čia parašė platų 
ir išsamų mokslinį darbą apie 
lietuvių karininkų prisitaiky
mą. prie naujų aplinkybių. 
(Pats jaunasis daktaras yra iš 
karininkų šeimos, jo tėvas bu
vo Lietuvos kariuomenės pul
kininkas). Toliau studijas tę
sė Urbanoje ir specializavosi 
pramonės psichologijoje. Iš 
šios srities ir gavo daktaro 
laipsnį. Jo disertacija įvertin
ta ypatingais pagyrimais. Tai 
pirmas lietuvis pramonės psi
chologijos specialistas?

*Paskutinius 2 metus dirbo 
kaip Urbanos universiteto per
sonalo narys. Yra atlikęs Įvai
rių psichologinių tyrinėjimų. 
Baigęs mokslus, gavo 
pasiūlymo. JĮ kvietė 
riauti Pennsylvanijos 
sitetas ir eilė kitų 
federalinė valdžia siūlė darbų 
Washingtone, bei jis pasirinko 
American Airlines bendrovės 
pasiūlymą. Šioje didžiausioje 
oro linijos bendrovėje jis bus 
pirmas psichologas.

Visuomeninėj* veiktoje
Dar gimnazijoje būdamas, 

Įsijungė į ateitininkus ir juose 
visą laiką aktyviai reiškiasi. 
Buvo Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Vaidybos na
rys. Vyr. Federacijos Valdy
bos narys, yra organizavęs ar 
padėjęs organizuoti visa eilę 
ateitininkiškų stovyklų, paren
gęs joms programas. Juo rū
pesčiu šiemet žiemą Kenne- 
bunkporte buvo suorganizuoti 
ateitininkų ideologijos kursai.

šalia ateitininkų jis akty
viai reiškėsi Liet. Stud. Sąjun
goje, priklausė Centro Valdy
bai, parengė". įvairių veiklos 
planų, suplanavo šalpos vajų. 
Jis Įsteigė užsienio skyrių, 
pradėjo leisti “Lituanus“ j— 

anglų kalba biuletenį, kuris jo 
rūpesčiu dabar yra išaugęs Į 
puikų

raudonųjų kalinamas ir tik 
pernai sugrįžo. Iš lietuvių ku
nigų dalyvavo: kun. Albertas 
Kontautaš; kun. Simas Saulė- 

Strakauskas; 
; kun. Jonas 

kapelionas; 
; kun. Pr. 

Jonas Dau- 
nis; kun- Albinas Janiūnas; 
kun. Edmundas Sviokia; kun. 
Gabrielius Baltrušaitis? pran
ciškonas; kun. Aloizas Klimas; 
kun. Jonas Zuromskis. Br.

apie jaunei žmogaus meilę, 
prof. A. Šapoka apie didingą ."f, 
Lietuvos -'praeitį, prof. A.Da* 
mušis ragino pažinti savejr 
ūgdyti savyje asmenybės, ieš
koti savo dvasios gelmėse to 
stąbuklingo paskendusio var
po, kurį suradus ir paskambi- 

’nus susižavėtų visas pasaulis.
Braška smegenys

Čia moksleiviai netik atosto
gauja, bet ir lavina savo protą. 
Jie rašo referatus, dalyvauja 
iškalbos, dailaus skaitymo ir 
deklamavimo k o n k ursuose. 
Stovykloje lankantis man teko 
girdėti vieną tokių referatų, 
kur Vytautas Bakaitis paskaitė, 
kokia turėtų būti jo draugė. 
Iš to skaitymo paaiškėjo, kad 
ji turėtų būti rimta, religinga 
ir dora.

Šios pratybos padeda išryš
kinti talentus, kaip tai matyti 
iš pernykščių stovyklos darbe
lių, išleistų šių metų stovyklos 
vadovo priede, vardu “švytu
rys”- Ten atrandi šitokius re
feratus”! Lietuvių kovos dėl 
laisvės, Kodėl .mes turime kal
bėti lietuviškai, Mergaitės kuk
lumas, Ateitininkai 45 metų 
bėgyje, Laisvo laiko praleidi
mas, Ką ateitininkas gauna

(Nukelta į 6 psl.)

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolyne, Brocktori, Mass., 
rugpjūčio 2 šešios seserys mi
nėjo 25 metus, kaip yra vie
nuolės. Iškilmės prasidėjo Šv. 
Mišiomis, kurias atlaikė Tėvas 
Gabrielius Baltrušaitis, pran
ciškonas iš Kennebunk Port, 
Maine. Jam asistavo kun. A. 
Janiūnas iš šv. Pranciškaus pa
rapijos, Lawrence, Mass., ir 
kun. J. Zuromskis iš šv. Petro 
parapijos, So. Boston, Mass. 
kun. A. Abračinskas iš šv. Ka
zimiero parapijos, Brocktone, 
pasakė pamokslą.

Dvidešimt penkerių metų 
sukaktį minėjo: motina M 
Konsulatą, vienuolyno patarėja 
ir šv. Kazimiero parapinės 
mokyklos Brocktone viršinin
kė; sesuo Marija Celina, virši
ninkė Nekalto Prasidėjimo

mėginome laimę, B. Savickaitė 
ir C. Owerkaitė ir N. Poškus 
buvo apdovanotos išloštomis 
lėlėmis. Grįždami į namus dar 
aplankėme Scituat pamarį, kur 
matėme kovo mėn. nukentėju
si italų laivą “Etrusco” irgi 
statytą Genujoje.

— Prieš trejetą savaičių į 
Staughtoną atvyko iš Vokieti
jos Gustų šeima pas dukterį 
Mrs. Enziniėnę. Trys iš jų jau 
dirba, o du mažamečiai. Be
rods, jau persikėlė i nuosava 
butą, Water St. 70.

— Elena Walent ištekėjo už 
Kazimiero Ivanausko ir išvyko 
į Rockford, III Ji išgyveno 
apie 40 metų Stoughtone.

Naujai atvykusioms ir išvy- 
kusiems linkime geros sveika
tos ir laimės naujose vietovė
se. Mk.

Esąs pavojus, kad Niagaros 
krioklio uolos vėl gali nugriū
ti, kaip tai įvyko 1954 liepos 
mėn. ar šiemet birželio 7.'Nu
griūti gali uolos 75—100 pėdų 
atstu nuo vandenfcričio į vir
šų. 1954 ten pat nugriuvo 185.- 
000 tonų uolų į -65 pėdų gi
lumo bedugnę. Šiemet birželio 
mėn. nugriuvo mažiau — tik 
apie 120,000 svarų, bet žemiau 
nuo vandenkričio, ir sunaikino 
elektros . jėgainę.

O 1848 kovo 29 su Niagara 
buvo kita istorija. Nakties me
tu staiga. aplinkiniai gyvento
jai pajuto, kad krioklio srovė 
“nebekriokia”. Viskas taip nu
tilo, kad nuo tos tylos žmonės 
pabudo iš miego. Kai puolėsi į

• Violė Gradeckaitė, moky
toja, New Haven mokytojų 
federacijos vyriausia sekreto
rė ir buvusi pirmininkė, išvy
ko į Europą susipažinti su so
cialinėmis mokyklų problemo
mis. šią vasarą ji gavo magist
rės laipsnį Springfield kolegi
joje, kuri ir išsiuntė ją Į Eu
ropą.

• Marija Žirltsnė iš Brand* 
ford, Conn., mirė ir palaidota 
iš šv. Kazimiero baž. šv. Lau
ryno kapinėse. Paliko vyrą 
Vincą, sūnus Antaną. Vladą, 
Juozą ir Joną, devynis anūkus 
ir tris proanūkus ir daug kitų 
giminių. ,

Jį gulima gauti;
ATEITIES a<!minfatra«r*j Ir 
ir pas platintu jus.

Kaina • tai.

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiem*, ka» kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aj gražų ledini P*- 

Ciam įsigyti ir kitam dovanoti.
Mk-i.io: A T E I T t S. PIS VVIltoughby 

Avė., Brooklyn 21. N. Y.

Kad stropiau lankytų lietu
višką mokyklą, kas met mes 
vykstam į Nantasket pamarį. 
Ir šiais metais rugpiūčio mėn. 
išvyko W.. Savicki, B. Savickį, 
J. Savicki, C. Owerka, L. Clęn- 
cy, P. Walutkevich, J. Walut- 
kevich, D. Tumas, J.. Martin- 
kus, Ed. Palaima, M. Klimas, 
W. Butkevich, A. Juknevičius, 
M. Preskenis, J. Preskenis, A. 
Poškus, N Poškus. Kiti jau bu
vo išvykę privačiai į vasarvie
tes., Mrs. P. .Savicki ir J. Ower- 
ka pavaišino iškylos dalyvius 
sumuštiniais, o kun. M. Vemb
rė nupirko bilietus į Paragon 
parką ir po' ragą ledų; Liet. 
Namas paskyrė dvi dėžes gėri
mų. /Iš matytų Paragon parke 
pasilinksminimų labiausiai v pa
tiko “Merry go round”, ir bai
siausias buvo “Jig saw”. Be to,

‘Valdžia etpina”
Stovyklos pasisekimas pri

klauso nuo vadovybės, šiemet 
ją sudarė augalotas komen
dantas J. Dvilaitis, mažojo jau-' 
nimo labai mėgstamas dvasios 
vadas — T. Rafaelis šakalys, 
O. F. M., sumani auklėtoja 
mergaičių vadovė — S. Saka
lauskienė ir ilgametis stovyk
lose berniukų vadovas — L. 
Januška bei jų pagelbininkai 
iš pačių stovyklautojų. Netu
rint stovyklai pastatų, vadovy
bei tenka daug vargti ir net 
nemigo naktų pakelti, ypač 

-kai užeina lietus ir palapinėse 
ima varvėti. Vadovybė yra 
tiek uoli, kad nežiūrint, kada į 
stovyklą atvyktum, visada ta
ve pasitiks “Valdžia”. Aš į 
stovyklą atvykau 2 vai. naktį' 
ir prie pirmosios palapinės su
sitikau komendantą ir berniu
kų vadovą.
, Širdys atsiskleidžia Dievui

Rytą 7:30 vai. pasigirsta 
švilpukas. Visi keliasi, nusi
prausia, susitvarko ir skuba į 
vėliavų pakėlimą. Tada sutar
tinėje maldoje jaunimas krei
piasi į Dievą: “Viešpatie Dieve, 
padėk mano jėgoms, stiprink 
mano jaunystės sparnus, kad 
ištverčiau prieš visokias aud
ras”- Suskamba himnai ir pir
mieji saulės spinduliai ima žė
rėti į kylančias Lietuvos ir 
Kanados vėliava^.

Paskui visi renkasi koply- 
čion ir jų lūpos prasiveria gie
smei ir maldai. Jaunimas trau
kia: “Pulkim ant kelių”. Po 
Evangelijos būna dyasios vado 
pamokslėlis apie tikėjimo tie
sas ir doros dėsnių pritaikymą 
audringoj jaunystėj. Paskui į 
žalią mišką ateina Kristus šv. 
Komunijoje.

Stebuklingas varpas
Staiga pasigirdo švilpukas 

ir vėl jaunimas susirinko į vie-

• Montrealio lietuviai prieš 
pusantrų metų Įsteigė kredito 
kooperatyvą — bankeli “Litą”. 
Per pusę metų bankelis pada
rė apyvartos 86.444.21 dol 
Narių buvo 204. skolininkų 43. 
Bankelis Įeina į Kredito Unijų 
Sąjungą.

• Vokietijos LB Krašto Ta
rybos rinkimai įvyko, liepos 29 
d. Buvo renkama 15 tarybos 
narių, kandidatų buvo 46. Rin
kimuose dalyvavo 53 bendruo
menės apylinkės.

• Liet. Rašytoju Draugijos 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: pirm. Ben. .Babrauskas, 
vicepirm. P. Gaučys. sekr.- A. 
Baronas, ižd. S. Tomarienė, 
vald. narys V. Ramonas. Kan
didatai: K. Jurgelionis ir. A- 
Valentinas.

• Sol'sto V. Verikaičio kon
certas Baltimorėjc įvyksta 
lapkričio 18 d.

• Kanados Liet. Stud. Są
jungos suvažiavimas įvyko rug
piūčio 4—5 d.d. Tamošaičių 
vasarvietėje Kingstone.

* Stovyklaviete’pararida “laba 
gražioje vietoje, kurią pernai 
jaunimui nnjįirięo Tatonto 
pranciškonai Važiuodamas" į 
ją prieš save mataididžiulį ža
liuojant mišką, kurio mėdžių 
šlamesys primena Lietuvos gi
rių ošimą- Miškas beveik ne
matęs kirvio, nei žmogaus ran- - 
ka čia kada nors rinko sausas 
šakas ar vežė kurui vėtrų pa
laužtus medžius. Tokioje vie
toje įrengti stovyklą buvo la
bai sunku. Vis dėlto per vie
nerius metus miškas gerokai 
apvalytas, kelias išvestas, spor
tui aikštės pusėtinai sutvarky
tos ir nedidelis namelis vir
tuvei ir vadovybės reikalams 
pastatytas, žiūrint į tas smė
lio kalvas, pušimis ir eglėmis 
bei kadugiais apaugusias, gau
ni įspūdį, lyg būtum Dzūkijos 

JMemuno pakrantėse.
Tyvuliuoja didžiulis ežeras
Pamiškėje gi, kaip aki už

meti, tarsi Baltija, tyvuliuoja 
didžiulis ežeras— tai Michigan 
ežero įlanka. Jis savo smėlėto
mis kopomis, švariu dugnu ir 
negiliu pakraščiu sutraukė ne
maža Toronto ir kitų kolonijų 
lietuvių, kurie ežero pakrantė- 
je\ pasistatė vasarnamius. Prie 
šio ežero ir stovyklaujantis 
jaunimas praleidžia daug links
mų valandėlių, besitaškydamas 
tyru vandeniu ir šokinėdamas 
prieš vėjo sukeltas bangas.

Palapinių miestas
Atvykusio į stovyklą akį pa

traukia baltos lyg žąsys pala
pinės, kurios po savo sparnais 
slepia stovyklautojus kaip žą
siukus, nuo vėjo ir lietaus sau
godamos. Tokių palapinių ten 
galėjai matyti virš 20. Berniu
kų palapinės pavadintos žvė
rių ir gyvulių vardais: žirgai, 
vilkai ir kt„'o mergaičių pauk
ščių vardais: žuvėdros, pelė
dos, lakštingalos ir kt. Berniu
kai ir mergaitės savo palapines 
puošė kaip išmanydami, čia 
galėjai matyti iš žolės, sama
nų, akmenėlių, smėlio, lapų ir 
žievės gražiai, padarytą ateiti
ninkų ženkliuką, vytį, įvairius 
paukščius ir žvėris. Kai kurie 

..šių darbelių aiškiai kalba už 
menišką stovyklautojų sugebė
jimą. Visą tai daryti jaunimą 
skatiną už tvarkingas ir pa
puoštas palapines vadovybės 
skiriami laipsniai.

Padangių areliai ir sodų 
lakštingalos

Čia stovyklauja įvairaus am
žiaus berniukai ir mergaitės—

mokyklos So. Bostone; sesuo* 
Imelda, viršininkė šv. Petro 
mokyklos So. Bostone; sesuo 
Emerencija, mokytoja šv. Pet
ro parapijinėje mokykloje; se
serys Bernarda ir Katarina, 
kurios darbuojasi senelių prie
glaudoje, Elmhurst, I*a.

Seseris jubiliates sveikino 
didelis skaičių giminių ir pa
žįstamų. Kunigų tarpe lankėsi 
ir vienas pasijonistas, kuris iš
gyveno 16 metų Kinijoje, buvo

• T. B. Pauliuko mirties 
proga straipsnį, . spausdifitą J 
praeitame Darbininko numery-1 
je, parašė T. T. žiūraitis, OP.“ 
Korektūrą betaisant, buvo J 
praleista autoriaus pavardė. ' 
Autorių atsiprašome.

• Literatūros vakarą Balti- 
morėje rugsėjo 1 d. rengia ? 
studentai ateitininkai. Progra- 
moję dalyvaus studentiškos 
jėgos — pianistai, solistai, li
teratai. Vakaras vyks Cadoa " 
salėje, Franklin ir Cathedral 
gatvių kampe Pradžia 7 v. v. 
Po programos šokiai, grojant 
dideliam ir geram orkestrui. 
Vakaras rengiamas ne tik sto
vyklautojams, bet ir vietos bei 
apylinkių visuomenei. Rengė
jai laukia daug 
čios Baltimorės, < 
iš Philadelphijos, 
no, New Yorko.

• W. J. DiUs iš 
N. J., atostogauja

agSw . T



REAL ĖST ATE

CAPE COD HOUSE,

RESORTS

Veda K. Merkis

SONATA MOTEL

Mass< modern
resort accom. Room-controlled

NURSINGHOME

Tek: VI 6-2164

VACATIONS

D1SPLAY

Jei nori ką paskelbti 
skambink telefonu: 

GLenmore 5-7068 
DARBININKE,

BRENT'S HAND - DEE — 
DRIVE INN RESTAURANT

Garantuotai taisoma televizija. tuunimnniai bei dutv 
stiprintuvai (ampltfters), plokštelių automatai 

(record changera).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Ridmond Hm, Oaone Park, Forest HiH, Jamaica.

Durtas •tUetaaaas prityrusio techniko, pripažinto 
BOA tastitoto, New Tarta.

Speėializing in Sea Food, 
Steaks, Chops, Fountain 

Service, Breakfast, Lunch, 
Dinners- Open 24 Hours, 

Week-ands

Establishcd t>y Michael J. O’Hara—1931 
' With Ncw Air-Conditioned Offices 

AT 2542 BROADVVAY — SUITE, 6 
Conveniently Located Between 95th and 96th St. 

Subway Express Stop and Also Convenient to Crosst6wn Busses 
Nevv Telephone: University 5-5151—52

Expert AdviceGladly Given on Steamship and Airlines Tours

J. Kepenį teĮ. .VA 1-3247.
Kelionės pimgus^^fėikia su

mokėti iki rugpiūčio 25 d. Sp,

SKAITYK VARPELf. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me- 

Kennebunk Port, Maine 
tams tik $2.00. Rąžyk: 

Franciscan Fathers

t {MMtted -imįI?

PhoneSMKMėP»t»O718J

Padėtis po juodų ėjimo Žfg4.
7. Rb5 (šach), Žc6 (jei šioj 
vietoj vieton žirgo, eitų Rd7, 
tai V:g4) 8. Ž:c6, b:c6 9. R:c6 
(šach), Rd7 10 R:a8, Ž:e3 11. 
f:e3, V:a8 12. Vd4!, f6 13. Bfl, 
Rg7 14. Vc4, Rc6 15. Žd5, R:d5 
16. V:d5, V:d5 17. e:d5 ir juo
di gavo pralošiamą baigmę, 
neturėdami kokybės (exchan- 
ge) ir vieno pėstininko.

Daukša; Didžbalis H, Mileris, 
Jokūbaitis; Didžbalis I, Savei- 
kis, Remėza, Kligys I, Belec
kas. Nors ir LSK laimėjo 5:1 
(1:1), bet .žaidė toli gražu ne
visai gerai. Pirmame kėlinyje 
Remėza, vėliau Jokūbaitis ir 
vėl Jokūbaitis, Didžbalis I ir 
Saveikis pelnė mūsų įvarčius. 
Treneris Brazauskas gaus dar 
gerokai su komanda padirbti, 
kol pasieks tinkamą formą, 
ypač kad ir pirmenybių sezo
nas nepertoliausiai. Atletas

GARDEN CITY L.. I.. .
Qyr - old Wtiite Brick Colon- . 
ial 5 rooms and bath, expan"feg 

-sion attic. Pine paneled bas- ' 
ement, large fenced in yard/į 
and patio, near catholic chur- 
ches and schools, walking dis- 
tance to all transportation. 
finest section. Mušt be seed-i 
Phor.e Orner 17 6-2152

HELP W. MALĖ

SARATOGA SPGS, N. Y. Resort. 
50-rooms hotel, furnished, two 
buildings which could be made 
into rooms. 12-room house on 
grounds. 18 acres, good business. 
Can be made into a convalescent 
home. Retreat House, Catholic 
Boys or Girls School. Near St 
Clement’s Retreat House. Dude 
Ronch. Reasonable. Phone 291 —or 
write Susan Weldy.

MAYFAIR
221 EI Oak Avė.

117 E. Maple Avė.
Wildwood, New Jersey 

Rooms and Apts-, large and 
small. Near beach, amusements 

and Catholic Churches. Free 
Parking — Make Reservations 
Now 
Wildwood 2-2147 — 2-3131.

JAV '‘Open" pirmenybes 
laimėjo Arthur Bisguier ir Ja
mes Sherwin (abu iš New Yor- 
ko), surinkę po 9y»-2Vž taš
kų. Trečioj vietoj ' So. Louis 
meisteris Robert Steinmeyer 
su 9-3, Ketvirtą vietą pasidali
no latvis Edmar Mednis, Bob- 
by Ksher (JAV jaunių meiste
ris, 13 metų), A- Saidy, S. Po- 
pel ir Di Camillo, turėdami po 
8% taškų. Pirmenybės įvyko 
Oklahoma City, dalyvių buvo 
101, jų tarpe buvo dalyvių iš 
Kanados, Kubos ir Meksikos. 
Bisguier ir Sherwin gavo po 
$750 už pasidalintą pirmą vie
tą, nors championO vardas ati
teko Bisguieriui. Steinmeyer 
laimėjo $300. — Prizų fondas 
— per $5000.

Kanados "Open" pirmenybės 
bus Montrealy rugp. 25—rug
sėjo 2 d. Josjvyksta Kanadoje 
pirmą kartą, tikimasi dalyvių 
iš JAV ir kitur. Dovanų fondas 
siekia $3500. Pirmai vietai pa
skirta $500, antrai — $300. 
Dalyviai turi įsiregistruoti iki 
rugpiūčio 18 d. pas D. M. Le 
Dain, 5970 Durocher Avė., 
Montreal 8, Que.

Hmv England p-bės bus Pro- 
vidence, R. L rugsėjo 1-3 d. d. 
Geriausiai iš lietuvių N. Eng- 
land p-bėse pasirodė Kazys 
Škėma (1950) 51 Bostono mei
steris), laimėjęs antrą vietą 
1950 p-bėse su 5-1 taškų- 1951 
m. p-bėse Škėma buvo ketvir
tas su 4-2. Tiek pat taškų (4-2) 
surinko Kazys Merkis, 1952 m. 
p-bėse, o 1955 metų p-bėse 
Merkis turėjo 4-3.

Povilas Tautvaiia. Vokietijo
je 1949 m. tarptautiniam OI- 
denburgo turnyre įveikė žino
mą Belgijos meisterį O’Kelly, 
D. Britanijos meisterį Wood, 
estą Sarapu ir kitus. Partijoje 
su Wood, mūsų Povilas puikiai 
išnaudojo padėti, kai Woodo

GRamercy 5-4525
Closed Saturday, open Sunday 9 A.M. to 6 PJ<L

Shore Road & Ocean Drive 
Cold Spring, N. J. 

(Just over the canal)

2703 Atlantic Avė.
Pitone 2-5055

Juodi — Wood.
1. e4, c5 2. 2f3, 46 3. d4, c:d4
4. Ž:d4, Žf6 5. Žc3, g6 6. Re3,

32 Grąndview Avė. 
Keansburg, N. J. 
For Reservations

HKE COUNTY
Scant 7 acres of beaūtiful ląnd 
with three fully eųuipped mo- 
dem housekeeping cottages 
Each sleeps 6. • Large ho:sse • 
out buildings, tools. TPoor 
heaįth forcing sale. Near Ca-< 
tholic Church.

George Schroeher, 
Paupack, Pa.

3 yrs, old, on 100 x 180 pro- 
perty.
cellar, 
garage;
1-V^ baths; aluminum 
and screens, fireplace, 19 cu- 
bit ft. ireezer, Westinghouse 
laundromat, electric range and 
refrigerator, near swimming 
shopping, catholic* schools and 
churches, and railroad; price 
$12,500. For Information call 
Olsen, SElden 2-3909, reverse 
charget-

music. Bathing. Free Parking. 
Reasonable ratės.

BOB A- LUGtlO, Prop.

TriepfcĮisri: S-4S21 ’
Vbdt the moot beautiful resort in 
itbrth West Jersey, sėt high in the 
Scott Mts. All modern improve- 
ments, cohcrete pooi. Jennis. shuff- 
lebonrd, recreation hall, 3 well 
planed meals daily — 36th year.

WeeUy Kates, S4M« 
■ CMHteea, S2S3M

We also cater to dubs, autings and 
picnics. Write for booktet.

TRYS DIDELĖS KRAUTUVĖS
118 Orchard St. 125 Orchard St. 130 Orchard St., N. Y. C.

‘Always a Friendly Welcome” 
GALAN INN 

Norman Catts, Prop. 
Delicious Sea Food, 

Sandwiches
Always a Choipe Selection of 

Your Favorite Beverages
39 Main St Pennsville, N. J.

KINGSBRIDGE HEIGHTS 
NURSING HOMįE 

Complete Care for Aged 
Chronics and Convalescents 

Reasonable Rates 
3422 Cannon PI. Bronx 63, Nr 
* KI 8-0790

Four bedrooms, full 
breezeway, two car 
hot water, oil heat; 

storm

JEWELRY CRAFTSMEN
Opportunity in modern shop 
for jevvelers and setters, skU- 
led in fashining *hand-made 
Write Tiffany & Co. 727 5th 
diamond platinum jewelrv

UPHOLSTERY SLIP COVERS 
Fine custom work at 

prices for free estimates call 
JOHNMcHALE

In Long Island HOllis 8-5773 
In Nevv York TRafaigar 6-1712 

Webbing jobs done in home.
No Extra Chargę for 

Fbam Rubber.

For a Vacation in the Country You Cen't Beri 

BLARNEY STAR HOUSE
Route 145 East Durham New York

Nok. Prasidėjimo parapijos 
naudai, gegužinė įvyko liepos 

8 Romuvos sodely Brocktone,. 
sutraukusi daug vietinių ir 
apylinkės lietuvių. Gryno pel
no padaryta per 700 dol.

Bažnyčios vidaus 
dekoravimo darbai atlikti 

pernai, pareikalhvę nemažų 
išlaidų. Darbus meniškai atli
ko bostoniškė Deprato bendro
vė. Šiais metais sudėti visi sto
go vandeniui nutekėti nauji 
variniai vamzdžiai ir manoma 
naujai nudažyti išorines sie
nas. Darbus įmanoma atlikti 
tik geriems parapiečiams uo
liai remiant.

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

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

ir pigiau nei kas kitas.
Woodtave«t 21, N. Y.

siškiam ąeįį 19 taškų, skirtu-^ tinę. Latviai turėtų lengvai 
■ mo laimeGcr^a^^ia^- lai laimėti, bet aikštėje visko po
etikas aikštėje buvo mūsiškis sjtaiko. Mūsiškius nurašyti į 
ždarjgaitis, ■ šiai^a mūsiškių^ nuostolius taip lengvai nerei- 
ma, svarbiausias ginklas. Ne- kėtų. Sekmadienį * komanda 
veltui matome, beveik, kiekvie- Drieš Brooklyna stojo Mos su- 
ną vakarą McCarren parke dėties: Kligys Ik Vaitkevičius, 
besitreniruojant Kazlauską, 
Keskonį, Cilčių, Kidžių.

Sekančias pirmenybių rung
tynes LAK žaidžia šį penkta
dienį prieš Killeen’s Tavern. 
Tikimės, kad ir savo pikniko

hcUc Church and 
. IIAGNEU, Prop.

PIGOTTS GRANDVIEW 
HOUSE

OPCN
BOSE - WELL

Box M. FrmhoM. N. Y. Enjoy your vac«. 
tlon in taavttful Catsklll Mto. Spot out of

ID6AL FOR RETREAT HOUU
GOSHEN, N. Y. " 

Quiet Country Home, CokmW 
Type, 9 Rooms, 4 
2^4-Baths, Ali ImprovemęutF 
Pond - Garage * Asking $2S0Q0. 
Also have others

z DAVID h. MOFFAT
GOSHEN, N. Y. 1
Goshen—17M2

TALARSKI
FUNERAL HOME

Block to Beach, near all Chur
ches and Amusement Center. 
Offers thę finest

MODERM booms 
212 E. Oak Avė, WHdwood, N. J? 

D A Y, WEEK OR MONTH 
Near beach, bus, railway stations 

ai)d Catholic church. Parking.
MRS. MARTIN Phone 2-5722

‘ Freehold 7736
Hoilywood Beds Semi-Private Bath Rooms

* Near Church and Village
DANCING NIGHTLY TO

" Tel. Keansburg 6-9727 
Block to beach, near stores, 
church. Bus stop at center.
Children veleomed. Under new 

management Mrs. J. Pigott, 
Prop.

Parapinė mokykla
* šiemet mini 30 metų sukak
tį. Atostogų proga mokyklos 
viduj atliekami pataisymai. 
Vienas parapietis, kuris neno
ri būti paskelbtas, darbus at
lieka veltui. Samdant būtų 
kainavę be medžiagos vien tik 
darbas tarp 5 ir 6 tūkstančių

JohtosoB** Farm
W > t, M.J-

VILNONĖS MEDŽIAGOS LIETUVAI
ĮVEŽTOS IR VIETOJE GAMINTOS

• Medžiagos vyrų ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• Silkiniai, rayoniniai, medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai.

Vardais ir gabalais. ,
• Didelis spalvų ir pavyzdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūžys, prieinamos kainos. >

(Atsinešk šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)

SAMUEL BECKENSTEIN, INC.

Crooning Pines 
On Echo Lake in Adirondacks 

PH. WARRENSBUBG 3181
Ali sports on gpounds. Boats, sandy beach, giant pines. entertain- 
ment led programs. Near chinjches, golf. Direct train and bus 
travel. Seni for booklet. Rates >42 up. '

WARBENSBURG 3, N. Y. JOSEPB P. LYNCH, MGB.

ITS - 
COOLER 

INSIDE

t “Headųuarters for
’ < Seafood”

OYSTER CREEK INN,
Operated by Robert Kupple & 
James Kinsey. Full Line of Sea 
Food — Steaks —Chops —Etc. 
Everything For The Fisherman 

Your. Favorite Beverages 
Oyster Creek Dock 

Leeds Point
Phone: PLeasantville 1871

žirgas kiek ankstokai sumanė 
nusikeisti už baltų rikįk sici- 
liškoj partijoj.

Balti — Tautvaiša.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
388 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377 *

Didelė lietuviu šventė 
Windsore> OnL ir Detroito 

Trys reikšmingi įvykiai įvyk
sta rugsėjo 1—3 d.d. Wind- 
sore, Ont. ir Detroite. Tai Ka
nados Lietuvių suvažiavimas, 
akademikų ir vyresnių skautų 
skaučių stovykla — sąskrydis . z
ir -Siaurės Amerikos Lietuvių <4%^ A"
Vl-sios Sporto Žaidynės. k

Šia proga Lietuvių Sporto 
Klubas organizuoja ekskursiją 
autobusu. Autobuse yra dar 
laisvų vietų. Kelionės kaina' 
ten ir atgal $21,00. Išvykimo 
laikas rugpiūčio 31 tarp 7— 
8.00 vaL vakaro, nuo V. Ba- 
lecko užeigos, 1883 Madison 
St., Brooklyn 27, N- Y.

Suinteresuoti lietuviai, norį 
autobusu vykti ir aplankyti 
kurią nors šventės dalį, prašo
mi registruotis pas LSK sekr.

Kleb. kun. Pr. Južkeitis 
po sunkios operacijos stip

rėja. Netrukus pradės eiti vi
sas savo pareigas.

Mirė
Birželio 30 Kavaliauskienė, 

gyv. 18 Melrose, St , Arlington, 
palaidota liepos 2 d. '.

Liepos 1 Stanislovas Mažri
mas, gyv. 33 Atfred Rd., Ar
lington.

Liepai lt Monika Staikūnie- 
nė, gyr. Bertohire St., Cam- 
bridge.

Liepo* 19 visai nesirgęs Pet
ras Skauda, gyv. 125 Berkshi
re St, Camtaridge.

Uepos 26 Vincas Budra pa
skendo besimaudydamas, gyv. 
26 Weteter Ave„ Cambridge.

Liepos 27 Emilija Cyvienė 
(Cheeven po ilgos ligof. Iškil
mingai palaidota liepos 80 šv. 
Mykolo kapinėse.

•Of

ANNOUNCING THE PARTNERSHIP OF

O’HARA &DUFFY
TRAVEL AGENCY ’

tkton nm
NCAR COOPERSTOWN

DHIghtfuI varatloa rwwt M atmoMphere 
of ctarm. FUkmm fer foodn.
gr»clourfy norved. Friendly corktall 
looMt. Beautlfiil moantainoua (urround- 
inM. 8wtmming. movtea and diurcbe* 
nnrty. RenminMe nte*. Reąoeat bm* 
dMM. K. McRgm. CSvrry VnTJey N. Yv

Tel APplegate 74)349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLTN. N. 7



William J. Drake-

kreiptis pas

Juozas Andriušis

roveje.

Ateitininkų susitikimas Newlon, Pa.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

ĮKAS
su labai įvairia programa

WINTER GARDEN TAVERN Ine.

RUGSĖJO - SEPTEMBER 3. 1050 VISUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA

Rėmėjai mams, etėLABOR DAY
1M3 MADISON ST.

987 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

lankyti Amerikos 
farmeris, o dabar 

Andriau I. Dunbar
Prie* S metus jis

10 vai.
12 vai. 
2-4 vai.

T. Ben. Ramanauskas, OFM,' 
Aidų administratorius, atosto
gauja Kennebunkporte, Me.

BUS IR YPATINGI STALAI: 
Žaislų (Toy Stand), U. S. pašto, 

Lietuviškų sūrių ir pyragų.

ATVYKĘS 
buvęs Jos 
lordas Sir 
sn žmona, 
persikėlė j Škotija, kur pavel
dėjo pflj su 2M0 akru žemės.

931 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

;;; Vytautas Augustinas 
■padarė gražų spalvotą filmais 
pranciškonų gyvenimo Kenne
bunkporte, Me., ir iš jų lietu* 
vių dienos, kuri įvyko liepos

kus, New Yorke sustojęs tvar- 
ri jfcė būsimos studentų ateiti
ninkų stovyklos reikalus. Tre- 
^‘čiadienį išvyko į Chicagą.

.j.;' Vaclovas Kleiza,
Stud. Ateitininkų Sąjungos pir- 

-mininkas, grįždamas - iš Ken* 
•nebunkporto, Me., Jkur berniu
kų stovykloje j vadovavo’spor-

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Šv. Mišios ir pamokslas 
Lietuviški pietūs
Miešto orkestro (Bamd) kon
certas. Kalbės: Hjalmar R. 
Peterson, Brocktono naayoras, 
ir Rocky Marciano.

4-5 vai. Gros Šv. Petro orkestras 
5:30-8 vai. šokiai — Dancing

daug kitų įvairumų. Būtų la
bai džiugu, jei galėtų atsilan
kyti ir Baltimorės, Elizabetho, 
Patersono, Hartfordo ir kitų 
artimesniųjų vietų ateitinin-

Philadelphijos ir New Yor- 
ko sendraugių iniciatyva rug- 
piūčio 19 rengiamas sendrau
gių, studentų ir moksleivių 
ateitininkų susitikimas Joseph 
Maria viloje^ Newton, Pa- 
Susitikimo šeimininku bus ka
pelionas kun. prof. V. Ražaitis.

Visi ateitininkai sendraugiai, 
studentai ir moksleiviai ateiti
ninkai bei jų šeimos maloniai 
kviečiamos - dalyvauti. Susitiki
mas prasidės 11 v. pamaldo
mis, po to bus bendri pietūs, 
įdomi kun. prof. V- Ražaičio 
paskaita, pasilinksminimas ir

VISI RĖMĖJŲ SKYRUS TOMS SAVO 
ATSKIRUS STALUS.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

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

GyVybės apdraudimas — TRAVELERS INS. €O., Hartford, 
Connecticut

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Kad žinotume, kiek susisie

kimo priemonių parūpinti ir 
kiek užkandžių paruošti, labai 
prašome visų iŠ anksto užsira
šyti Darbininko redakcijoje: 
6801i$>^čk Avė., tel. GLen- 
more 5-7281.

Vasarvietė pasiekiama 25 A 
keliu (važiuoti iki Stony Brook 
geležinkelio stoties ir, ieškant 
Stony Brook Lodge iškabos, 
sukti į kairę ir tiesiai važiuoti 
iki vasarvietės vieną mylia, 
Long Island traukiniais važiuo
ti iš Jamaicos. Iš Stony Brook 
stoties taxi 50 et. .

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainas tos 
pačios ir i kitus miestus. ■ ■■- 
Reikale šauidte: TeL TE C-44S4

Dr. Kęstutis Valiūnas, 
rugpjūčio 6 šventė savo gim
tadienį. Ta proga pas ji New 
Rochelle viešėjo • min. St. Lo
zoraitis su ponia, Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis, LLK 
pirmininkas Vac- Sidzikauskas 
su ponia, Krikščionių Demo
kratų S-gos pirmininkas Pr. 
Vainauskas su ponia ir daug

Savo š. m. rugpjūčio 6 d. po
sėdyje, patikrinusi rinkimų re
zultatus, komisija rado:

1) iš 138 Sąjungos narių 
rinkimuose dalyvavo 95 nariai;

2) balsų dauguma i Sąjun
gos Valdybą išrinkti kun. V. 
Pikturna, dr. A. Starkus, V. 
Rastenis, V. Sidzikauskas ir. J. 
Šlepetys; į Revizijos Komisiją 
— prof. A. Damušis, B- Gai- 
džiūnas ir L. Leknickas; į gar
bės Teismą — teisėjais V. Bla
žys, J. Narakas ir J. Pajaujis 
ir teisėjų antrininkais P. Dū
da ir K. Gumauskas.

Sąjunga apjungia visus lie
tuvius buv. politinius kalinius: 
bolševikų ir nacių kalintus.

Lietuvių buv. Politinių 
Kalinau S-gos nauja vadovybė 
Sąjungos Valdybos sudary

toji Ad Hoc Komisija naujai 
Sąjungos Valdyčiai, Revizijos atvykti ir paviešėti-Brocktono 
vseserų

Bolfevizmo aukoms paremti
Balfo 17 skyrius rugpiūčio 19 
d. 2 v. p. p. Romuvos , parke, 
Brockton, Mass:, rengia didelį 
pikniką. Programoje: "pagarsė
jusi mažųjų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos Ivaš- 
kienės, ir Bostono lietuvių vy
rų choras, diriguojamas kom
pozitoriaus Juliaus Gaidelio. 
Humoristinis sportas ir kitos 
įvairenybės. Vaikams pasijodi
nėjimas arkliukais. Puikus sty
ginis orkestras, geri valgių ir 
gėrimų bufetai sukels Visų ge
rą nuotaiką.

Autobusai publiką nuveš ir 
parveš tik už 1-50 doL Autobu
sai išeis nuo Liet. Piliečių Klu
bo. So. Bostone 1:30 v. p. p. 
Visi geros valios - lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti šiame 
parengime. Pelnas skiriamas 
tremtiniams Europoje ir Sibire 
sušelpti Savo dalyvavimu ir 
auka paremkime tuos, kurių li
kimas priklauso nuo mūsų.

Bostono Balfo 17-to 
skyriaus valdyba

Juozas ir Oha Ginkai
^atostogavo
’Me., tėvų pranciškonų vasar- 
*Tietėje. Jų saldainių krautuvė 
per atostogas. buvo uždaryta, 
šią savaitę, rugp. 6, grįžę iš 

iatostogu, krautuvę vėl atida-

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

VAITKUS 
FUNEBA L HO M B 

197 Webster AVeaue* 
Cambridge, Mnk.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARE PUBLIC ** ■

\ Jr* dėjimi
Oį susikrimtimo,, iste-
k rijos ir bemigės,
išgąsčio ir karščiavimų, šir
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, . dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama ąrbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

N. Y., kur 
vaidins visą 
trys veikalai:
Solid Gold Cadillac, Annivers- 
ary, Valtz. J. Daubėnas vaidi
ną visuose trijuose veikaluose.

korespondenciniais rinkimais 
tų klebomd kun. J. Gurinskui, išrinkdinti savb /darbą baigė, 
kuris pavedė savo bažnyčią ir 
visą rūpestį gedulingom pa
maldom, Kunigų Vienybei, vi
siem lietuviam kunigam iš ar
ti ir toli ir visiem lietuviam.

Veronika Beržini

Kt&frąVIrmaurids,
šv. Petro lietuvių parapijos 

klebonas, kuris dėi nesveika
tos šiaip jau retai kur toliau 
pavažiuoja, rugpiūčio 6 buvo 
nuvykęs į htew Yorką į prel. 
Ed- Stufelio laidotuves. Velto 
nis prdEd... Stiikelis dažnai' 
atvažiuodavo į Bostoną laikyti 
latviam katalikam pamaldų šv. 
Petro bažnyčioje ir patalkin
davo parapijos kunigam. Drau
ge su kuo. Pr. Virmausku Nęw 
Yorke laidotuvėse dalyvavo 
velionies seminarijos kurso 
draugas kun.< J. švagždys, 
Brocktooo seserų vienuolyno 
kapelionas, kulis’ šiemet su
laukia 50 metų kunigystės su
kakties. Jis buvo tik dvejais 
mėnesiais vėliau įšventintas 
už minią prel, Ed. Stukelį. 
Laidotuvėse taip pat dalyvavo 
iš Brocktoąo - jiugykusios Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų kon
gregacijos viršininkė motina 
M. Anundafca ir jos pagelbinin- 
kė motina M. Ūgorija. Velio
nis prd. Ed. Stukelis mėgdavo

Atsities
rugsėjo numeris pasirodys šio 
mėnesio gale prieš studentų 
ateitininkų vasaros stovyklą, 
kuri įvyks netoli Annapolio, 
Md.. rugpiūčio 26 — rugsėjo 
6 d. d.

Juozas Andriušis
238 Leenard Street Brooklyn Il. N, -Y,

EVergreen 7-8Ž47.

TėL STagg 2-5043 A

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME j
M. P. BALLAS—Direktorius, j 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street . 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335 
■ 4

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Gratorius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

FUNERALBOMI
. 25’w. Broądvay 

' . South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVIČIUS

Laidotuvių Direktorius
V T«L ANdrow 3-2S90

J.B;SHALINS !
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
3MB JAMA1CA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statton*
Woodhaven, N. Y.

Sutriktam garbinga* laidotuves. 
Kofdpride - nemokamai . visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.

TeL VIrginia 7-4499

______ __ ____________ Dr. VI. Vencius
»Sui, paimtini lankėsi nekalei- rugpiūfip 4 d. į savo puikią 
4Šių: ateitininkų stovykloje Jifa-. rezidenciją Long Island. buvo 
yrianapnlyjp Cnnn , 1 vizitavo sukvietęs apie 30. studentiško 
JHartfnrdn studentus ateitinin- jaunimo iš Nėw Yorko. Dr.

Vencius su ponia ir jų sūnus 
svečius priėmė vaišingai, už 
ką visi to subuvimo dalyviai 
jiems nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Juozas Daubėnas, 
artistas, vėl išvyko į Pavvling, 

Starlight teatre 
mėnesį. Statomi 
The Mousetrap,

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Dr. Vytautas Vygantas, _ 
neseniai gavęs Urbanos uni
versitete daktaratą nuo rug
piūčio 15 persikelia į New 
Yorką, kur gavo darbą kaip 
pramonės psichologijos specia- 
listasAmerican Airlines bend-

Nervin
Alezanderis Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų netvar- 
k i n gurno, galvos 

į ir skau- 
rūpesčio ir

PADĖKA .
Liūdėdama savą brolio prel. 

Eduardo Stukelio, esu nuošir
džiai dėkinga visiem lietuviam, 

______ ______ pareiškusiem užuojautą ir da- 
prašomos tą dieną xne- lyvavusiem šermenyse bei lai

dotuvėse, ypačiai Aušros . Var-

IEŠKOMAS
3/ kambarių butas Richmond 
Hill, L. I, N. Y. rajone. Kreip
tis: Tel. VI 3-6814.

N. Y. Ateitininkų 
Sendraugių Valdyba

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas tik suaugu
siems. Kambariai visi šviesūs, 
gražioj vietoj ir su apšildymu. 
Kreiptis: Mr. F. Skwar, 23 Lin- 
den St., Brooklyn 21, N. Y.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui r \

kvietimas
Pr. Lapienė kviečia jus ir 

jūsų draugus atvykti į litera
tūros vakarą, kuris įvyks jos 
vasarvietėje, Stony Brook 
Lodge, Stony Brook, L. L, rug
piūčio 18, šeštadienį, 4 v. p. p. 
Programoje dalyvauja poetė 
— aktorė Ęirutė Pukelevičiū- 
tė- ir rašytojai Vylius Bražė
nas ir Jonas Būtėnas.

Vasarvietėje vyksta mūsų 
dailininkų č. Janušo, H. Kul- 
ber, S. Plechavfčienės, P. Pu- 
zino, prof. A Varno ir W. Wit- 
kaus kūrinių paroda. Į litera
tūros vakarą nei į meno paro
dą nėra Įžangos- Kviečiami vi-

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

suei3a įvyksta penktadienį, 
fiC ff iCMtbĄ J KnJaA rugpiūčio 10, 8 v. v. Piliečių 

klubo patalpose. Kalbėš ‘prel. 
SL / * *11 ■ J. Baftūnas “Lietuvių Ben

druomenės tikslai”. Po pa- 
Kunigų Vienybės \ skaitos diskusijos, ši suęiga yra 

seimas New svarbi, nes bus informuojama
skautų - stovyklos reikalais. 
Vykstantieji į stovyklą, prašo
me atsinešti 5 dol. Negalintie
ji atvykti į šią sueigą, .stovyk
los reikalais informuojasi pas 
V Gobušą teL PR 2-2965.

Skautų vyčių
Kennebunkporte, Atlanto pakraščio vadų , suva

žiavimas įvyks rugsėjo 15—16 
d. d. New Yorke. Ta proga 
šeštadienį bus surengtas jau
nimo vakaras. Kitos organiza
cijos L ..... . 
rengti viešų vakarų. Sekma
dienį sumos metu Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje visi skau
tai ir skautės dalyvaus unifor
muoti.

Kun. J. Baltrušaitis, MIC, 
iš Clarendon Hills, U1-, rugpjū
čio 1 atostogų atvyko į New 
Yorką pa» savo gimines. Jis 
yra čia gimęs ir augęs, moks
lus baigęs, septynerius. metus 
dirbo Argentinoje tėvų mari
jonų vadovaujamose lietuvių 

parapijose.

Dr; Juozas Kazickas

Dr. M. Slapšys 
tarnybos reikalais buvo nuskri
dęs į Los Angeles ir ta proga 
lankėsi ir'Meksikoje.

Robertas Kratauskas, 
kareivis, maudydamasis nu-' Neries firmos reikalu pereitą 
skendo- Palaidotas iš Apreiš- •.. ___ ... .. . savaite įskrido i Europa,kimo parapijos bažnyčios rug
piūčio 6 d. šv. Karolio kapinė-


