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S 'arofk s už Ispanijos 
įt aukirq i Eiropss 

gmybą
IVnshington — Senato

rius Cain, kuris lankėsi 
Europoje ir kalbėjosi su 
gen. Franco, sako, kad 
planuojant Europos gy
nybą, turi būti padarytas 
susitarimas ir su Ispani
ja, kolei ne vėlu.

Cen. Cain mano, kad 
susitarimą su Ispanija 
trukdanti Prancū z i j a, 
nes bijo, susitarus su Is
panija, Amerikos armijų 
priešui spaudžiant pasi
traukimo už Pirenėjų ir 
Prancūzijos priešui už
leidimo. Prancūzai tuo 
norį priversti alijantus 
gintis Vokietijoje, ne
galvojant apie pasitrau
kimo galimybes kur nors 
į Ispaniją. Cain patyręs, 
kad karo atveju geriau
siai kautųsi Ispanija ir 
Turkija.

Imperialistinio komunizmo 
taikinys 

Washington, D. C. — 
Gynybos Departamentas 
informuoja ginkluotas

kautis imperialis t i n i o 
komunizmo taikinys bus 
Iranas. Iranas yra svar
bus strateginis punktas: 
jo geografinė padėtis 
žibalas.
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LATVIJOJE DIDELI TRĖMIMAI

Kiek Amerika turi 
A-bombų

Demokratų senatorius 
Stennis pareiškęs, kad 
U. S. sandėliuose yra ma
žiausiai 450 atominių 
bombų ir apie 2000 lėktu
vų toms bomboms išne
šioti. Tokiu būdu kiek
vienam didesniam rusų 
pramonės centrui tektų 
po 50 atominių bombų.

Turima apie 200 B-36 
tipo lėktuvų, kurie gali 
be nusileidimo iš New 
Yorko nuskristi į Mas
kvą ir be nusileidimo su
grįžti atgal į Lallas, Tex.

Washington, D. C. —

Pirmadienį, 
d., įvestas 
pirkti daugiau negu rei
kia karinių 
kaip tai: plieno, statybi
nės miško medžiagos, in
dustrinio alkoholio, ny
lon ir kitokių tekstilės 
medžiagų, chemikalų, gu
mos, miško produktų ir 
kitokių medžiagų, kurios 
reikalingos karui.

Draudimas įvestas ne 
tam, kad tij medžiagų 
trūktų, bet kad žmonės 
pirktų tik tiek, kiek 
jiems reikalinga. Tačiau

rugsėjo 18 
draudimas

medžiagų,

NPA įsakymas nepalie
čia vartotojų. Pavyz
džiui, moterys gali pirkti 
nylon kojinių tiek, kiek 
jos nori.

Raudonieji laiko karą 
pralaimėtu

Paryžius — Prancūzų 
laikraštis “France Soir” 
paskelbė, kad Rusija 
esanti išvakarėse taikin
go Korėjos konflikto iš
sprendimo, 
pasiremdamas
formuo tais diplomati
niais šaltiniais, teigia, 
kad rusai šį savo nusi-

Laikraštis, 
gerai in-

ATEITIS ESANTI NETIKRA 
IR TAMSI

statymą remia šiais su
metimais: 1. Jie laiko
šiaurės korėjiečių karą 
pralaimėtu, kadangi jie 
nepajėgė išmesti ameri
kiečių į jūrą ir kad Jung. 
Tautų pajėgos paėmė 
ofenzyvos iniciatyvą. 2. 
Amerikos viešoji nuomo
nė tvirtai palaiko prezi
dentą Trumaną, pana
šiai, kaip praeitojo karo 
metu prez. Rooseveltą. 3. 
Korėjos karas labai su- 
konsolidavęs Jungtines 
ir Atlanto pakto tautas. 
“France Soir” sako, kad 
ateinančią savaitę rusai 
padarysią plačius Korė
jos taikos pasiūlymus.

Žinoma, pamatę, kad 
karas pralaimėtas, dabar 
sovietai ieškos laimingos 
taikos.

nepalikti ir grįžti už La
manšo. ' “Nežinia, kas 
gali atsitikti“, — pasa
kęs buvęs premieras: — 
“Mes esame dideliame 
pavojuje”.

Ryga — Nesenai gau
tomis iš Latvijos žinio
mis, visame Pabaltyje 
komunistai varo propa
gandą, kad karas su Va
karais neišvengiamas. 
Dabar raginami tų kraš
tų gyventojai pasiruošti 
karui.

Vidurinių mokyklų mo
kiniai skubiai kariškai 
apmokomi. Mokinės turi 
praeiti slaugių kursus. 
Vietos komunistai ap
ginkluojami automati
niais ginklais.

Vyksta vėl dideli trė
mimai. Rygoje įstaigose 
latvių tarnautojų beveik 
nemayti. Iš Rusijos veža
mi mongolai, kurie ir už
ima latvių vietas. Taip 
pat ir kolchozų vedėjai 
pakeisti mongolais.

Kolhozuose gyvenimas 
labai blogas. Nors ir leis
ta kalhozininkams laiky
ti po vieną karvę, tačiau 
retas gali ją įsigyti, nes 
jų nėra ir labai brangios, 
grasoma ištrėmimu. 
Todėl nepaprastai daug 
priviso ožkų.

Derlius esąs neblogas, 
tačiau dėl sausrų labai 
daug laukų sunyko.

Dėl sausros pradėjo 
degti miškai. Ypač dideli 
miškų plotai išdegė Žem- 
galijoje. Miškų naikini
mas vyksta ne tik Latvi
joje, bet ir Lietuvoje. Ką

nesudegina ugnis, tą pa
skubomis kerta ir veža į 
Sovietų Rusiją. Visi gy
ventojai yra griežtai įpa
reigoti mišką kirsti ir 
vežti. Vengentiems darbo

Mirė Lietuvos draugas
New York (LAIC) — 

Rugpiūčio mėn. 18 d. 
Stamford, Conn., mirė 
Dr. Stephen Duggen, 
tarptautinio auklėjimo 
instituto (Carnagie) stei
gėjas ir ilgametis direk
torius. Savo laiku velio
nis yra žymiai prisidėjęs 
prie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos de jure pripažini
mo. Per kelis metus jis 
buvo Baltijos draugijos 
vice pirmininkas. Pasky
rus pirmąjį JAV minis- 
terį Lietuvai, jisai pirmi
ninkavo Baltijos - Ame
rikos draugijos suruoš
tam ministeriui pagerbti 
bankiete.

Rusijos manevrai 
raketomis

Stockholm — Švedų 
laikraštis “Aftonbladet“ 
praneša, kad Sovietų Ru
sija vasaros metu vykdė 
raketų laidymo manev
rus Baltijos kraštuose. 
Sakoma, kad septynių - 
tonų raketos gali pasiek
ti taikinį už 700 mylių.

*

Austrija reikalaus taikos 
sutarties

Austrijos 
kad 

iš-

Vienna 
valdžia reikalaus, 
Jungtinės Tautos 
spręstų, kodėl keturi di
dieji nepasirašė taikos 
sutarties su Austrija. 
Rusija nutraukė pasita
rimus dėl militarių ir po
litinių priežasčių.

$uQMi/$ro$ ŽINIOS

W’. Stuart SymingJon, pre
zidento paskirtas pirmininku 
vykdyti ekonomines kontrolės 
įstatymui (National Security 
Resources Board).

Vatikanas — Šventasis 
Tėvas per radijo kalbėjo 
į vokiečių katalikus, su
sirinkusius į 74 metinį 
kongresą Passau mieste. 
Šventasis Tėvas ragino 
viso pasaulio katalikus 
visomis jėgomis kovoti 
su marksizmu.

“Tai yra visų katalikų 
vienas svarbiausių užda
vinių“, kalbėjo Pijus XII. 
“Šioji kova labai prime
na pirmųjų krikščionių 
kovą su pagonybe“.

Pijus XII ragino kata
likus nenusiminti ir ne
manyti, kad šioji kova 
yra be vilties. Priešingai, 
katalikai turi prisiminti 
ir žinoti, kad jų yra šim
tai milijonų ir sudaro 
daugumą tų tautų, ku
rios yra Dievo pusėje.

“Ateitis, pasakė Šven
tasis Tėvas, yra gana ne
tikra ir tamsi. Todėl 
kreipiamės į jus visus: į 
Dievą pakelkite savo šir
dis 
kad 
sus 
rą.

ir rankas. Melskitės, 
Jis savo malone vi- 
dalykus išvestų į ge-

Pirminiai rinkimai
Boston, Mass. — Ant

radienį, rugsėjo 19 d., 
yra pirminiai rinkimai 
Mass. valstybėje. Yra 
1700 kandidatų. Didėlio 
susidomėjimo rinkimais 
nėra. Tik respublikonai 
rodo kiek gyvumo dėl 
kandidato į gubernato
rius. Demokratai neabe- 
jo, kad dabartinis guber
natorius Paul A. Dever 
vėl bus išrinktas.

W. Churchillis pesimistas
Roma. — Šiomis dieno

mis į Romą atvykusi po
nia Clara Sheridan, me
nininkė skulptorė, Wins- 
tono Churchillio pussese
rė, pareiškė, kad jis bu
vęs Britanijos premieras 
ir konservatorių vadas 
ją įspėjęs Europoje ilgai

Riaušės Prancūzijoje
Paryžius — Rugsėjo 17 

d. įvyko demonstracija 
Alžyro išlaisvinimą be
minint. Demonstrantai 
susikirto su policija Pa
ryžiuje ir Marseille. Pa
ryžiuje vienas policinin
kas sužeistas ir apie 1000 
šiaurės afrikiečių areš
tuota patikrinti jų doku
mentams. Marseille tris 
policininkus ir du de
monstrantus sužeidė.

NUBALSAVO BAIGTI STREIKĄ
Lynn, Mass. — Sekma

dienio vakare, rugsėjo 17 
d. Manning Bowl įvyko 
General Electric bendro
vės streikuojančių darbi
ninkų susirinkimas. Apie 
12,000 darbininkų nubal
savo baigti 19 dienų tru
kusį streiką ir priimti 
bendrovės pasiūlytą su
tartį, kuri, unijos vadų

nuomone, nėra patenki
nanti.

Pagal naują sutartį 
darbininkai gaus 10 cen
tų į valandą daugiau nuo 
rugsėjo 15 d. Taip pat jie 
gaus po vieną centą dau
giau, kylant pragyveni
mo išlaidoms, pradedant 
nuo kovo mėn. 15, 1951.

A Prezidentas Trumanas atleido iš Tautinės Dar
bo Tarybos (National Labor Relations Board) Ro- 
bert N. Denham, patarėją, kuris nesutiko su kitais 
tarybos nariais.

A Konradas Adenaueris, vakarų Vokietijos kanc
leris pareiškė, kad jis galėtų sudaryti 100,000 poli
cinę pajėgą ir iššluoti visus komunistų agentus, jei 
tik gautų sąjungininkų sutikimą.

A Wilkes - Barre apylinkėje, Pennsylvanijoje, 
rugsėjo 14-toji buvo gėdulos diena, kai buvo parvežti 
traukinio katastrofoje užmušti 33 jaunuoliai, vykę į 
karines pratybas.

A Senatorius Lodge iš Massachusetts pasiūlė or
ganizuoti svetimšalių savanorių legioną, kurį suda
rytų apie 25,000 vyrų. Priimami būtų tik viengun
giai, ne JAV piliečiai.

A Viceadmirolas Guy H. E. Russell paskirtas bri
tų admiraliteto vyr. vadu Tolimuose Rytuose vieton 
adm. Sir E. J. Patrick Brind.

A Ilgai sirgęs mirė Pietų Afrikos valstybininkas— 
karys Jean C. Smuts, 80 m. amž. Laike praeitojo ka
ro jis vadovavo Pietų Afrikos politiniam gyvenimui 
ir buvo didelis D. Britanijos draugas, kuris jai labai 
daug padėjo laike praeitojo karo.

A Maine valstybėje rinkimus gubernatoriaus vie
tai ir į Kongresą — atstovų rūmus laimėjo respubli
konai.

A Sekretorius Acheson rugsėjo 17 d. tarėsi su In
dijos atstovu Sir Benegal Rau Tolimų Rytų klausi
mais, kurie iškilo trijų didžiųjų pasitarimų metu.

A Indijos vyriausybė rugsėjo 17 d. nutarė pripa
žinti Izraelio vyriausybę.

A Prezidentas Trumanas yra smarkiai spaudžia
mas, kaip savo partijos, taip ir kitų, kad pasirašytų 
prieškomunistinį įstatymą.

A Vokietijos miestelin, Neustadt, buvo atgabenta 
iš Čekoslovakijos anglies krovinys, kuriame rasta 
sprogstamos medžiagos. Krovinys pasiųstas iš Lydi- 
cos anglies kasyklų. Praėjusio karo metu vokiečiai 
naciai Lydicą buvo sulyginę su žeme, išžudydami 
visus čekus.



Antradienis, Rugsėjo 19, 1950 I

Korėjos fronte
Sąjungininkai perėjo į ofenzyvą.

Praėjusį penktadienį, rugsėjo mėn. 14 d., vado
vaujant vyriausiam sąjungininkų vadui gen. McAr- 
thurui, išsikelta vakariniame Korėjos krante. Pir
mąją dieną buvo užimta Wolmi sala, vadinami “var
tai” į Incnon uostą — patį didžiausią visoje Korėjoje.

Kitą dieną, rugsėjo 15, laivyno ir aviacijos re
miami užjūrio pėstininkai (marinai) užėmė patį In- 
chon uostą. Į krantą išlipo apie 23,000 karių, tarp jų 
ir pats gen. McĄrthuras. Išsikeliančiųs karius rėmė 
262 laivai ir apie 400 lėktuvų.

Sekančiomis dienomis, komunistams beviltiškai 
spiriantis, sąjungininkai prasiskverbė toliau į žemy
ną. Užimtas Kimpo aerodromas, pats pagrindinis 
Korėjoje, įr įsiveržtą į pietinės Korėjos sostinę Seoul. 
Sąjungininkai tuo būdu yra nusigtūmę apie 20 my
lių nuo pajūrio ir sudarę Korėjoje antrąjį karo lauką.

Šios invazijos tikslas, kaip pareiškė gen. McAr- 
thuras, užimti kelius, kuriais eina pagalba pietuose 
kovojančiai raudonajai armijai, ir priversti ją pasi
duoti.

Ofenzyva pradėta ir pietiniame froate,
Tuo pačiu metu, kai nauja sąjungininkų armija 

puolė Inchon, kovojantieji pietuose taip pat pradėjo 
ofenzyvą. Raudonieji atstumti iki 5 ir vietomis iki 
10 mylių. Stipriausias amerikiečių spaudimas daro
mas į pietus nuo Taegu. Šią kryptimi jau pasiektas 
Waegwan ir Angąng. Perlenkta Nąktong upė. Nuo 
šios vietos iki Seoul yra apie 130 mylių, Puolant iš 
abiejų pusių, matyti, bus siekiama perskrosti Korė
ją išilgai ir greitai užbaigti karą, Nelaisvėn paimta 
apie 2000 raudonųjų.

Korėjiečiai išsikėlė rytiniame pakrašty.
Kad raudonieji įsibrovėliai negalėtų trauktis 

nei rytiniu pajūriu (vidurių Korėjos eina kalnai), 
tai pietų korėjiečiai, remiami JAV laivyno, išsikėlė 
trijose vietose aukščiau Pahang. Šiose atakose daly
vauja pats stambiausias JAV karo laivas “Missour- 
ri”. 1945 metais japonai ant šio laivo pąsirašė besą
lyginę kapituliaciją. Nėra abejonės, kad sąjunginin
kų pradėta ofenzyva privers prie kapituliacijos ir 
komunistus Korėjoje.

w Visame Korėjos fronte šiuo metu yra apie 
100,000 sąjungininkų karių — amerikiečių, korėjie
čių ir anglų. Kitos valstybės paremia tiktai laivynu 
ir aviacija. Tankų dabar sąjungininkai turi penkis 
kartus daugiau negu priešas. Priešo pajėgos sudaro 
apie 150,000 karių. Mandžurijos pasienyje sutelkta 
250,000 kiniečių, bet nėra žinios, ar jie eis komunis
tams į pagelbą?

m Užimtame Inchon uoste rasta sienos apkarsty-

Kongresas priėmė Gen. 
Mershalo pskyrimg

VVashington — Rugsėjo 
15 d- abeji kongreso rū
mai išreiškė pritarimą 
dėl gen- George Mar- 
ghaUo paskyrimo gyny
bos sekretoriumi. Atsto
vų rūmai 220 halsų ir se
natas 47 balsais. Tačiau 
abeji rūmai padarė pa
stabą, kad 69 met. buv. 
štabo viršininko paskyri
mas gynybos postan ne
reiškia precedento, jog ir 
ateityje kariškiai bus 
skiriami į šį postą. Dėl 
gen. G. Marshaįlo pasky
rimo į šią vietą bilius bu
vo nubalsuotas, kaip iš
imtinas. Ateityje nė vie
nas asmuo, kuris yra iš
buvęs 19 metų karo tar
nyboje, negalės užimti 
gynybos sekretor i a u s 
vietos, kad tuo būtų ap
sisaugota kariškos dik
tatūros.

Marshallas gynybos se
kretoriaus pareigas pra
deda eiti nuo rugsėjo 19 
d. Paryžius ir Londonas 
gen. G. Marshaįlo pasky
rimą sutiko su džiaugs
mu.

Actam Ndtotas 
sustabdyN agresiįt

Valsty- 
Deąn

N«w York — 
bės sekretorius 
Acheson prašysęs Jung
tinių Tautų generalio su
sirinkimo, kuris praside
da antradieni, rugsėjo 19 
d. sudaryti naują stiprią 
atramą prieš komunistų 
agresiją, nepaisant, kur 
ji pasireikštų.

Lake Success — Ant-

šūkiais. Tarp jų daug yra nukreipta prieš amerikie- prasideda Jung. Tautų 
čius ir gen. McArthurą. Išvaduoto miesto gyventojai 
džiaugiasi išsilaisvinę iš raudonųjų šėlimo. Jie pasa
koja šiurpių persekiojimo faktų.

— Komunistų raudonoje armijoje priversti kautis 
ir vokiečių belaisviai, kurių bolševikai po praėjusio 
karo nepaleido. Viena vokiečių šeima iš Grevęn 
(Westfalijoje) gavo laišką dingusio 1943 m. prie 
Stalingrado sūnaus. Tik dabar jis parašė, patekęs į 
amerikiečių nelaisvę. Ligi šiol manė, kad jo ir gyvo 
nėra.

■■ Italijos Raudonasis Kryžius siunčia j Korėją 
gydytojus ir slauges, ir apie 100 ligoninės lovų.

pilnaties sesijos posė
džiai. Didokas skaičius 
diplomatų jau yra atvy
kę į New Yorką. Spėja
ma, kad bus patiekti die- 
natvarkėn svarbūs klau
simai.

Prezidentas pasirašė 
gydytajv draftaviiM 

bNta

Pijus XII privatinėje audiencijoje priėmė Indokinijos 
imperatorių Bao-Day. Jo žmona ir penki vaikai katalikai

Spaudos puslapiuose

Iš pavergtosios Lietuvos
Vagia socialistinę 

nuosavybę
Birželio 11 dienos “Tie

są” smulkiai aprašo Vil
niaus miesto Stalino ra
jono IV-tą partinę konfe
renciją, kurioje vieną 
svarbiausių pranešimų 
padarė miesto Stalino ra
jono komiteto sekreto
rius drg. Fedorinas. 
rajono teritorijoje 
sutelkta daugiau
40% visų miesto pramo
nės įmonių, dalis minis
terijų, mokslo įstaigų, 
teatrai. Stalino rajonas 
pirmaująs LTSR sostinė
je,vyrintM ęąttytoB jAa-

Šio 
esą 

kaip

priežastis yra ta, kad 
blogai suorganizu o t a 8 
darbas, silpnai vadovau
jama socialistiniam lenk
tyniavimui, nekovojamu 
už statybinių medžiagų 

' taupymą. Statybose su
silpnėjo politinis - masi
nis darbas. Pranešimai, 
pasikalbėjimai ir kitos 
organizacinio darbo for
mos — tėra retas reiški
nys” (Tiesa, 1950. VI. 11 
d.).

A Mass. Technologijos Instituto meteorologas 
prof. Hurd C. VVillett pranašauja sunkią žiemą.

A Rugsėjo 16 d., iš Quincy (Mass.) laivų stątyk- 
los kiemo įleido į Weymouth r Fore upę naują luksu- 
sinį laivą “Constitution”. Laivo pastatymas kaina
vo $25,000,000. Jis priklauso Amerikos Eksporto ben
drovei.

A Generalinis prokuroras J. Howard McGrath sa
ko, kad FBI labai gerai žino apie komunistų veiklą 
Jung. Valstybėse. Teisingumo Departamentas žino 
ir asmenis, kurie sakosi išsibraukę iš komunistų par
tijos, tačiau jie tebėra partijoj.

A Werner Farrenhold, 16 metų vokiečių jaunuo
lis, penkis kartus nelegaliai įkeliavęs į Jungtines 
Amerikos valstybes, pagaliau išsikovojo leidimą pa
likti krašte.

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas 
pasirašė gydytojų mobi
lizacijos įstatymą. Pagal 
Šį įstatymą visi- gydyto
jai ir dantistai iki 51 me
tų amžiaus privalo regis
truotis.

takitaH PMMtati
Tokio, Japonija — JAV 

karo lėktuvai išmetė tris 
milijonus lapelių šiaurės 
korėjiečiams kareiviams. 
Kareiviai raginami pasi
duoti, jei nenori mirti.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

2

49
i t

»

STASIO 
ir chorams skirtų dailių naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidąro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
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pą. Oia lenktyniaują per 
200 brigadų. Tačiau ir 
šio pąvyzdingiausio rajo
no darbe esą daug trūku
mų — tai pripažino tiek 
Fedorinas, tiek diskusi
jose dalyvavę delegatai. 
'‘Delegatas Filimovas pa
teikė 
tais 
čiaus 
buvo 
vybės grobstymo atsiti
kimų”, kuriais nesidomė
ję partijos pareigūnai 
(dažniausia rusai). Atė
jūnam rusam, įpratusiem 
į vagystes bolševikinės 
Rusijos fabrikuose, iški
lusios vagystės Vilniaus 
įmonėse jokio įspūdžio 
nepadarė ir jie nesiėmė 
žygių jom užkirsti. Va
gystės plintančios ir to
liau.

Atsilieka statybininkai
Tame pačiame pasita

rime Lietuvos 
Vilniaus miesto 
to sekretorius drg. Cis- 
tiąkovas iškėlė faktą, 
kad rajono komunistų 
organizacijai pernai me
tais tekęs nuveikti staty
bininkų atsilikimas, ku
rie esą apsileidę ir neį
vykdę jiem nustatytos 
miesto statybos progra
mos. 1949 metais planas 
buvęs įvykdytas tik 88 
procentais. ^Padėtis ne
pagerėjo ir šiemet. Iki 
šiol dar nė vieną statybi
nė organizacija, vykdant 
kapitalinę statybą, neat
lieka savo užduočių. Par
tijos rajono komitetas,— 
pasakė drg. Cistiakovas, 
— nesugebėjo nuolat tik
rinti statybinių organi
zacijų darbo. Tuo tarpu 
pagrindinė jų atsilikimo

tokį faktą: praei- 
metais Eidukevi- 

vardo kombinate 
socialistinės nuosa-

Silpnai veikia komjau
nimas

Vienoje Vilniaus mies
te psjrtiaAįt konferenci
joje drg. Mitutis pabrė
žė, kad rajono komitetas 
silpnai vadovauja kom- 
jaunimui. Nors komunis
tų partijos vadovybė ir 
išleidusi keletą nutari
mų, tačiau “iki šiol kom
jaunuoliams dar nepra
nešta apie tą nutarimą”.

KP(b) 
komite-

Blogai ir su “savi
kritika”

“Konferencijoje buvo 
pažymėta, kad rajono a 
komitetas nepakankamai 
vystė bolševikinę kritiką 
ir savikritiką, pavėluotai 
reagavo į komunistų sig
nalus. Tam pavirtinti de
legatai pateikė tokius 
pavyzdžius: rajono ko
mitetas gerai žinojo apie 
šieno paruošų kontoros 
vadovų amorališkumą, 
apie tai, kad tos įstaigos 
pirminės partinės orgą- 
nizacijos sekretoriui trū
ko partinio budrumo. Ta
čiau rajono komitetas 
į tai”. (Tiesa, Nr. 137).

Pasaulio spauda apie Lietuvą
Rene daugiausia mūsų tau

tos laisvės reikalais rašo ang
losaksų spauda, bet netrūks
ta žinių ir kitoje kultūringo 
pasaulio spaudoje, kaip pran
cūzų, italų, Pietų Amerikos ir 
kitų.

The tiunday Star š. m. No.
18 Mr. Robert S. Allen rašo, 
kad Korėja nėra vienintelė 
vieta, kur reiškiasi ginkluotas 
pasipriešinimas prieš komu
nistų agresiją. Tokia kova 
jau seniai vykstanti už gele
žinės uždangos ir kaipo ryš
kiausią pavyzdį nurodo Lietu
vą, kurios žtnonės dar ir šian
dien ten veda ginkluotą pasi
priešinimą prieš sovietus. Ko
vojančios tautos priešakyje 
dar tebesą 10,000 “miško vy
rų”, kurių rusai nepajėgia iš- 
pąikmti, nors kai kuriose vie
tose ištisąi šškirsdąmi miškus. 
Šiems vyrams padėsiąs Voice 
of America, siųsdamas specia
lias programas. Mr. Foy D. 
Kohler, aukštas minėtos ra
dijo įstaigos pareigūnas, lietu
vių rezistencijos judėjimą pa
vadinęs “labiausiai agresyviu 
ir geriausiai organizuotu viso
je pogrindžio Europoje”.

The Age, didžiulis Melbur
no dienraštis Australijoje, 
rugpiūčio mėn. š. m. laidoje 
paskelbė ilgą savo specialaus 
korespondento pranešimą iš 
Londono apie tai, kad Vilniu
je, Rygoje, Taline ir Maskvoje 
buvę iškilmingai minėtas prie- 
vartiško tų valstybių įjungi
mo į sovietų sąjungą dešimt
mečio sukaktis. Koresponden
tas apgailestauja, kad minint 
tą dešimtmetį nebuvo ten pri
siminta patys tragiškiausi 
įvykdyti sovietų žygiai: de- 
portacj jos^fcusif ikacija, kova 
prieš religiją, politinis, ekono
minis ir intelektualinis krašto 
sunaikinimas.

Šia proga korespondentas 
mėgina atskleisti tikrąjį oku
pacijos vaizdą, pavaizduoda
mas konkrečiais daviniais iš
naikinimą visų trijų Pabalčio 
valstybių gyventojų, kurių 
vieton yra atsiųsti rusai. Pa
balčio valstybėse nesą jokios 
savivaldos, nes juos valdą iš 
Rusijos atsiųsti valdininkai 
(čia sumini jų rusiškas pavar-

dės). Pabaigoje pamini tų 
kraštų žemės ūkio sugriovimą, 
įvedant kolchozinę baudžiavą.

Lenkijoj, nese- 
Britų Zoną ir 
seną močiutę 

kuri ypatingai

pirmą pagalbos 
BALF ir LRK, 
mus maistu ir 

pagalba nebūtų

“Su pagarba ir nuoširdžiais 
padėkos jaųsmąis kreipiuosi į 
mūsų užjūrio seses ir brolius, 
padedantiems savo aukomis 
palengvinti ir sušvelninti sun
kią mūsų būklę.

Po ilgų metų, iškentėtų var
gų ir kančių 
nai pasiekiau 
atradęs savo 
Rusų Zonoj,
daug nukentėjo vokiečių oku
pacijos metu, prarasdama sa
vo jauniausią sūnų, kuris bu
vo gestapo sušaudytas, pasi
sekė ją pargabenti pas save. 
Ir čia mums 
ranką ištiesė 
sušelpdamas 
rūbais. Ta
įmanoma, jei nepadėtų mūsų 
broliai ir sesės užjūryje .todėl 
reiškiu savo ir močiutės var
du nuoširdžiausią padėką už 
jų mielaširdingas dovanas, 
kurios padeda mums ne tik 
pakelti vargą, bet ir pakelia 
mūsų dvasią ir sustiprina mū
sų valią 
Lietuvos 
kovoti’’.

ir pasiryžimą, laukti 
atgimimo ir dėl jos

Ockąras Dirvelių.

John McCloy, ankštasis JAV 
komisaras vakarų Vokietijai. 
Atvykęs į New Yorką, jis pa
reiškė, kad vokiečiams turi 
būti sudarytos sąlygos pa
tiems savo kraštą ginti

Watch For Oui Oponingl į
will continue to Specialize in

Good Foods as in the Past. i

WALSH’S LUNCH ;
(PRESTON T. WALSH Jr., Mgr.)

105 WEST PEARL ST., NASHUA. N. H.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. MonteHo St., Brockton, Mass.

Net komunistai vengia 
“politgramatas”

Marksizmo - leninizmo- 
stalinizmo mokymasis 
yra pareiga, nuo kurios
nėra atleidžiamas nė vie- « 
nas, kad ir gerai išpru- $ 
sęs, bolševikas. Lietuvių j 
komunistų spauda beveik ♦ 
kiekviename numeryje $ 
nusiskundžia, kad netgi 
tikrieji partijos nariai 
esą mažai šioje srityje 
išsilavinę. Jie taip pat 
nemokiną šių “mokslų” 
ir jiems priklausančiu 
komjaunuolių. Vilniaus 
miesto Stalino rajone 200 
komunistų “visiškai ne
kėlią savo politinio ly- 
gio .

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
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Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTNY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385
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Stockholmo korespondento

Baltais dažnai pavadi
na tarptautinė spauda 
estus, latvius ir lietuvius. 
Vienu vardu juos api
bendrina netik dėlto, kad 
jie gyvena prie Baltijos 
ir jų likimas vienodas, 
bet ir dėlto, kad jie suge
bėjo glaudžiai bendra
darbiauti kovoje dėl sa
vo valstybių išlaisvini-

Ką dabar sovietai darys?
Po trijų mėnesių Korėjoje prasidėjo nauja ko

vos fazė: sąjungininkai perėjo į ofenzyvą. Išlipę ne
toli 38 paralelės, nuo kurios karo veiksmai prasidė
jo, jie pasiryžę perskrosti Korėjos pusiasalį ir su
semti visą šiauriečių raudonąją armiją. Nėra abejo
nės, kad taip ir atsitiks, jei Stalinas nesiryš mesti 
kaukę ir išeiti į atvirą kovą. Jis turėtų dabar siųsti 
į karo lauką arba savo raudonąją armiją, laikomą 
apie Vladivostoką, arba įvelti į karą Kiniją, kurios 
nemaža armija stovi Mandžurijos pasienyje. Abejais 
atvejais karas išsiplėstų į visą pasaulį. Bet kas to 
nori?

Raudonoji Kinija kariauti nenori, nors Moloto
vas ir kalbina ir spiria. Kiniečiai šaudo tiktai Mas
kvos redaguojamais skundais, kad Aziją nuteiktų 
prieš Ameriką. Tačiau žodžiai, kad ir labai pikti, vis 
mažiau veikia negu darbai. O tų raudonųjų darbų 
kiniečiai gana prisižiūrėjo ir dantį atkando. Pradėjus 
karą, ar neapsisuks lazda kitu galu? Mao-Thsungas 
tą gerai žino ir dėlto nesiryžta neapgalvotai mestis į 
avantiūrą, nors tėvas ir mokytojas to labai pagei
dautų.

Mat, pats jis dar nenori išlysti iš po raudonos 
kepurės. Kremliaus dėdė manė, kad Korėja nebus gi
nama, kaip ir Hitleris, jo pirmykštis sėbras, nesiti
kėjo, kad Lenkija bus užsistota. Tačiau Hitleris ėjo 
atvirai ir Lenkiją bent laikinai užėmė. Dar ir talki
ninkui Stalinui gerą gabalą atrėžė. O Stalinas besi- 
dangstydamas savo grobio negavo taip greitai, kaip 
tikėjosi. Jei būtų nesimaskavęs, tai Korėjos pusiasa
li, — tą durklą, nukreiptą į Japoniją, — jau būtų tu
rėjęs savo makštyje^-Pasaulinis karas, žinoma, bū
tų buvęs neišvengiamas. Bet jis ir taip anksčiau ar 
vėliau iškils, tai kodėl neužimti patogesnių pozicijų?

Stalinas siekia jas užmti, bet visų pirma sateli
tų ir penktosios komunistų kolonos pagalba. Jis 
mėgsta žarijas žarstyti svetimomis rankomis, o gro
bį imti savomis. Mažiau nudega. “Stalinas, mat, ne 
Hitleris — rizikuoti bijo”, kaip pažymi Harvardo 
un-to prof. Dr. B. Moore, gerai nusimanąs sovieti
niuose reikaluose. Jis yra įsitikinęs, kad Stalinas tol 
nerizikuos, kol nebus tikras, kad laimės. Kadangi va
kariečiai taip pat nenori karo, o ypač preventyvinio,

mo.
Kai kas taip susigundė 

baltų vardu, kad siūlė 
sudaryti Baltijos federa
ciją ir, net jos nelau
kiant sudarymo, į tarp
tautinį forumą eiti jau 
baltų vardu. Lietuvių, 
latvių, estų bendradar
biavime nuo šito žavaus, 
bet klaidingo žingsnio at
sisakyta. Atsisakyta dėl
to, kad tokios federacijos 
dar nėra; kad mes da
bartinėje padėtyje nesa
me kompetetingi tokias 
federacijas kurti; kad 
mūsų uždavinys atgauti 
tai kas pagrobta, atsta
tyti savo valstybių suve
renumo vykdymas; kad 
pagaliau tarptautiniame 
forume politiškai tikslin
giau turėti tris atstovus, 
kalbančius Baltijos kraš
tų vardu, o ne vieną. Nu
krypimai nuo šio nusi- 
statvmo nepriimtini ir 
praktikoje pasirodė ža
lingi. Lietuvių - latvių - 
estų politiniai organai 
dėl to ir bendradarbiauja

ta prasme, kad politinius 
žygius daro bendrai, bet 
kiekvienos tautos vardu 
skyrium.

Šitaip bendradarbiau
jant nebuvo girdėti jokio 
tarpusavio nepasitenkini
mo. Nesantaikos obuo
liuką parinko Kopenha
gos socialistų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 
ir Baltijos kraštų socia
listai. Pastarieji turėjo 
dar savo atskirą pasita
rimą ir po jo išleido atsi
šaukimą — deklaraciją. 
Iš to atsišaukimo turinio 
atrodo, kad stockholmiš- 
kiai latvių socialistai su
veda sąskaitas su kitom 
latvių grupėm. Bet tai 
atlieka bendru Pabaltijo 
socialistų vardu, kad bū
tų daugiau autoriteto.

Jei tai tebūtų socialis
tų vidaus reikalas, to at
sišaukimo ir neminėtu
me. Bet jis liečia visą 
mūsų bendradarbiavimą 
su laviais ir estais. Tame 
atsišaukime, būtent, Pa
baltijo socialistai imasi 
sprendėjo rolės, kas šian
dien yra Baltijos kraštų 
tikrieji atstovai. Atsišau
kimas sako: “Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos so
cialdemokratų partijų at
stovai, susirinkę į Balti
jos valstybių socialisti
nių partijų konferenciją 
Kopenhagoje pripažįsta 
viso Pabaltijo demokra
tijos politiniais centrais

tuo 
nu- 
lie- 
or-

VLI- 
de- 
ne- 
pa- 
lat-

JUNGTINĖMS VALSTYBĖMS 
TREMTINIŲ ĮNAŠAS

tai Stalinas gali lūkuriauti ir sukaliotis, kaip jam 
geriau išeina. Įdomu, koką jis pasirinks skylę iš Ko
rėjos išlvsti?

Peršasi mintis, kad sovietai gali palikti pietinę 
Korėją sava, likimui, bet darys visa, kad sąjunginin
kai sustotų prie 38 paralelės. Suras ir tarpininkų. 
Nauda iš to nebūtų tokia jau maža, nors ir pirkta 
Kremliaus prestyžu. Bet bolševikų akys dūmų nebi
jo, kaip Malikas Saugumo Taryboje, jei tik galima 
dar drumsti. O Korėjos gyvenimas liktų sudrumstas, 
klausimai neišspręsti. Sustojus karui, gal ir komu
nistinę Kiniją galima būtų lengviau įjoti į Jungtinių 
Tautų ansamblį. Žaidimas prasidėtų iš naujo, kol vėl 
būtų pakurtas naujas gaisras.

Neilgai reikės laukti, kol viskas ims aiškėti. Pa
aiškės ir tai, ar sąjungininkai rimtai nori baigti su 
bolševizmu ar tk apsistumdyti? L. Kn.

tremtyje tik Estijos tau
tinę tarybą (ERN Sock- 
holme, Latvijos centrinę 
tarybą (LOT) Stockhol
me ir Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tą (VLIK) Vokietijoje”.

VLIKui gal bus malo
nu, kad jau vieną pripa
žinimą gavo. Niekas 
iš lietuvių nesijaus 
skriaustas, nes tarp 
tuvių nėra politinių
ganų dvilypumo. Tokiu 
pripažinimu negalės bet
gi būti patenkinti nei lat
viai, nei estai, kurie dar 
tebeturi sunkumų su vie
ningos politinės vadovy
bės sudarymu. Socialistų 
pasišovimą pripažinti tik 
Stockholme esančias ta
rybas, atmetant Vokieti
joje veikiančius organus, 
— jie visiškai pagrįstai 
laikys kišimusi į jų vi
daus reikalus. Uganiui 
kažin ar bus patenkintas 
ir “pripažintasis”
Kas, nesgi toj savo 
klaracijoje socialistai 
tiesioginiu keliu yra 
smerkę ir VLIKo su 
viais bei estais ligšiolinę
santykiavimo praktiką. 
VLIKas kaip tiktai lig 
šiol bendradarbiauja su 
socialistų nepripažintai
siais latvių bei estų poli
tiniais organais Vokieti
joje. Pagal socialistų 
sprendimą, VLIKas ben
dradarbiauja arba su ne
demokratiniais organais 
arba ne su centriniais, 
taigi negalinčiais kalbėti 

tautos vardu. Padėtis da
rosi juo pikantiškesnė ir 
VLIKo santykius su ati
tinkamais latvių ir estų 
organais juo savotiškiau 
pavaizduoja faktas, kad 
Pabaltijo socialistų kon
ferencijai pirmininkavo 
Lietuvos socialdemokra
tų partijos atstovas, ku
ris, kiek žinoma, pats 
bendradarbiauja su Vo
kietijoj esančiais latvių 
ir estų politiniais orga
nais. Tokius dalykus 
Įima išsiaiškinti tik 
cialistine dialektika.

Faktiškai, galbūt, 
Pabaltijo socialistų pri
pažinimas ar nepripaži
nimas lemiančios įtakos

“Praeityje šių tremti
nių bendratautieėiai j čia 
atnešė geriausias savu 
darbu jėgas, neapykantą 
tyranijai ir meilę laisvei’’ 
— (Prezidento Trumano 
žodžiai pasirašant DP 
įstatymą).

Prezidentas Trumanas, 
prieš kelias savaites pa
sirašydamas naują libe- 
rališkesnį DP įstatymą, 
turbūt prisiminė 1945 m. 
gruodžio 22 d. blogą Eu
ropos tremtinių padėtį. 
Tada jis ragino valsty
bės departamentą, karo 
ir teisingumo departa
mentus daryti, kas gali
ma, kad pagreitinus šių 
žmonių legalią imigraci
ją į Jungt. Valstybes. 
Tačiau iki 1946 m. gruo
džio 21 d. nieko nebuvo 
šiuo reikalu nuveikta. 
Prezidentas vėl pakarto
jo savo prašymą, bet ir 
po to dvejus metus nieko 
nebuvo padaryta. Tik 
1948 m. prezidentui pa
kartotinai pareikalavus, 
buvo Kongreso priimtas 
DP įstatymas, kuris pla
čiau atidarė tremtiniams 
duris į Jungt. valstybes. 
Dviems metams praslin
kus po pirmojo DP įsta
tymo pasirašymo, dabar 
neseniai pasirašė antrą 
DP įstatymą, kuris nu
mato dar didesnį įsileis- 
tinu DP skaičių.

Pagal šį naująjį DP 
įstatymą tremtini a m s 
vizos bus išduodamos iki 
1951 m. birželio 30 d.

Prezidentas, pasirašy
damas nauiąjį DP įsta
tymą, pareiškė, 
įstatymas įnešė 
nių programose 
kos teisingumą

numo principus. Tremti
niai atvyko į šią šalį ne 
tuščiomis rankomis. Jie 
atsivežė profesijas, ga
bumus, ir patyrimo žem
dirbystėje, pieninkystėje, 
sodininkystėje bei giri- 
ninkystėje ir pramonės 
šakose. Atvyko profesio
nalų: gydytojų, dantistų, 
inžinierių ir kitų. Aišku, 
kad jie visi prisidėjo prie 
Amerikos gyvenimo ir 
ūkio gerovės.

Šias kilnias prezidento 
pastangas rėmė ir Sena
to vadai: šen. Scott Lu- 
cas, Herbert Lehman, 
Francis Myers, Brien 
McMahon, William Ben- 
ton ir kiti. Jos bus įver
tintos tų komunistų ir 
nacių agresijos aukų, ku
rios dėl tų pastangų ga
lėjo pradėti naują gyve
nimą šioje laisvės šalyje.

D. N. C.

kad šis 
tremti- 
Ameri- 

ir duos-

Hesutaria dėl Vokietijos 
apginklavimo

New York — Rugsėjo 
15 d. valst. sekretorius 
Achesonas prašė Atlanto 
pakto susirinkime priim
ti į Europos apsaugos 
planą ir Vak. Vokietiją. 
Achesonas siūlė sudary
ti vokiškus dalinius, ku
rie būtų įjungti į jungti
nes karines pajėgas.

Rob. Schumanas ir 
Ernstas Bevinas neprita
ria tokiam planui. Schu
manas pareiškęs, kad ne
turįs tam savo vyriausy
bės įgaliojimo. Acheso
nas pasiūlė šį reikalą ati
dėti, kol R. Schumanas 
gaus naują instrukciją. 
Bet nedaug yra vilčių, 
kad bus dėl to prieta prie 
susitarimo.

ga- 
so-

tas

politiniam baltų bendra
darbiavimui ir neturės. 
Bet tai kiekvienu atveju 
yra pagalių kaišiojimas į 
bendradarbiavimo ratus. 
Ir vardan ko? Atrodo, 
tik dėl to, kad socialisti
niai grupiniai interesai 
būtų padaryti visų pabal- 
tiečių interesais. P. Ž.

• CIO prašalinta United 
Elektrical Workers unija 
ir General Electric ben
drovė pasirašė darbo su
tartį. Darbininkai laimė
jo nuo 10 iki 15 centų į 
valandą. Sutartyje nu
matyta ir pensija darbi
ninkams.

Pasiuntė keturis savo kom
jaunuolius ūkio darbus dirbti. Pradžioje jau
nuoliai smarkiai darbavosi — vis dėlto pra
moga pasimankštyti. Kurnosovas nudžiugo 
ir pavarė keturis kacapus — mažiau bus dy- 
kaduoniškų burnų maitinti. Tačiau, kiek pa
laukus, komjaunuoliai, ar tai pailsę, ar tiks
liai susitarę, dirbo taip prastai, kad padarė 
mažiau kaip tie atleistieji kacapai. Kurnoso
vas niršo, keikė ir maskolius ir komjaunuo
lius, bet nieko negelbėjo. Komjaunuoliai ro
dė pūslėtus delnus ir pareiškė, kad pasto
viam fiziniam darbui jie dar nepasiruošę. 
Kiek pasimankštyti — taip, bet visada dirb
ti jie dar nepriaugę ir neįgudę. Kurnosovas 
neturėjo ką į tai atsakyti ir, visai nusimi
nęs, kreipėsi į Balaganovą, kad jį nuo už
vaizdo pareigų atleistų, nes dėl lietuvių boi
koto, kolchozo įsteigti negalima.

Beleganovas supyko ir išvadino Kumoso- 
vą ištyžusiu liurbiu, kurs nebe pajėgia, kaip 
buvo pasižadėjęs, sutvarkyti tinginių, vagių 
ir girtuoklių. Be to, naudoti jaunimą eili
niams sunkiems darbams neleidžianti Sovie
tų konstitucija (o bet gi tai praktikuojama 
— pamintyjo Kurnosovas). Tad, iš viso, rei
kia radikaliai persitvarkyti ir, sykį pradėjus 
darbą, reikia jį pastūmėti į tinkamą vagą. 
Gi pradėtąjį žygį nutraukti, būtų skaudus 
pralaimėjimas ir padrąsinimas lietuvių liau
džiai dar atkakliau Sovietų tvarką sabotuo
ti. Tuo būdu jį, Kurnosovą atleist iš tarny
bos negalima. Už tai jam bus suteikta gausi 

pagalba. Galės pasiimti kiek reikia istrebite
lių, kurie mokės prikalbinti lietuvių ūkinin
kus savanoriškai jungtis į Bukšnių kolcho
zą. Jei kiltų kokios riaušės, ar banditai mė
gintų įsikišti, tai ir enkavedistų daliniai 
ateis į pagalbą.

Kurnosovui to tik ir reikėjo. Gavęs tiek 
galios, jis pradėjo veikti. Istrebiteliai greit 
išgavo “savanorišką” kai kurių mažažemių 
sutikimą įsijungti į kolchozą. Kiti ūkininkai 
dar delsė, bet buvo girdėti moterų raudos ir 
slopinami vyrų keiksmai, nes buvo visiems 
aišku, kad baudžiavos neišvengs. Kurnoso
vas džiūgavo. Tačiau vieną dieną išdavikas 
Knyslys jam pakuždėjo, jog vienas ūkinin
kas prasitaręs, kad ir partizanai nesnaudžia. 
Kurnosovas pranešė apie tai Balaganovui, 
kurs įsakė būriui enkavedistų būti pasiruo
šus. Partizanams tai buvo staigmena, ir dėl
to jų žygis nepavyko.

xn.
Kurnosovas ne visai saugus išėjo iš to su 

partizanais susirėmimo. Kada juos manda
giai į grįčią įsiprašęs užsiundė enkavedis
tais, Ilgaitis paleido į jį šūvį. Kulka jam nu
nešė apatinę ausies dalį, kaip tik tą vietą, 
kur buvo įvertas auskaris. Tas šūvis gal jam 
išgelbėjo gyvybę, nes kaip sužeistą, enkave
distai iš kautynės jį ištraukė. Žaizda nepa
vojinga, bet labai žymi: sugadino jo veidą. 
Gražumo jis būtų gražus, jei ne tos baisios 
akys. Dabar sužeista ausis prie to prisidėjo. 
Nebėr kur auskario įverti, nė kaip žaizdą 
uždengti. Auskarį, tiesa, galima kiton ausin 
įverti, bet tai dar daugiau pabrėžtų sužeistos 
ausies trumpumą. Kurnosovas dėl to labai 
niršo, jo keiksmams nebuvo galo. Tam dvi 
priežastys. Viena, tai visų keturių komjau
nuolių kovos metu laikysena: visi kažkur iš
nyko. Tai dar galima išaiškinti: jie neturėjo 

šautuvų, tik paprastus pijonierių peilius. 
Prieš šautuvus ir bombas peilis kaip ir ne 
ginklas. Be to, enkavedistų buvo tiek daug, 
kad jie jokios pagalbos nebuvo reikalingi. 
Tačiau nė Bukšnio, nė jo paties vaikai nepa
rodė jam jokios užuojautos. Priešingai, buvo 
pastebėtina, kad jie visi vos - vos pajėgia 
sutramdyti šypsenas. Tiesa, jauni tuščiagal
viai iš bet ko mėgsta šaipytis — sužalota 
ausis galėjo jiems atrodyti labai juokinga — 
bet vis dėlto tokiam liūdnam atsitikime jų 
nuotaika turėjo būt skirtinga. Buvo dar kita 
priežastis: Kurnosovas nuo kurio laiko pra
dėjo labai paisyti apie savo išvaizdą, nes 
jam krito į akį — Danutė. Jis pats su nuos
taba jautė, kad tas įsiklepojimas tai gryna 
nesąmonė — koks begalinis amžių skirtu
mas! Ji tik pusmergė, o jis... Taip ir žinojo, 
kad net jo žmona, užuita ir nebylė, pajutusi 
tokią neįmanomą jo aistrą, išdrįstų pasaky
ti: ir kur tau, senam diedui, vos iš lukšto iš
lindusi vištytė! “Senam diedui, — mintyje 
kritikavo tariamą žmonos pastabą, — aš se
nas diedas? Dar nepasiekęs penktdešimtės— 
oho!”. Žmona to nepasakė ir nepasakys, nes 
ji niekad to nežinos. Tačiau ir savo protu 
kartais mekleno, kad tas jo šėlimas jau pra
dėjo stot skersai kelio tiesioginėm jo parei
gom.

Dalykas toks, kad jis pastebėjo, jog tarp 
visų keturių komjaunuolių užsimezgė kaž
koks nepageidaujamas draugiškumas. Taip, 
rodos, ir reikėtų. Juk norint išgauti kokią 
paslaptį, — reikia gi susidraugauti. Tačiau 
paslapčių kaip nėr, taip nėr. Kiek kartų Kur
nosovas prisispyręs klausinėjo Dimitrą, ar 
jis išgavo iš Algio ir Danutės kokį žodelį 
apie jų brolį partizaną, arba apie senių 
Bukšnių politinę nuotaiką: ar jie nieko netu
ri prieš Sovietų tvarką, ar nepalaiko santy

kių su partizanais? O jei ne, tai kodėl jų 
sūnus partizanas? Taip pat ir Algis su Da
nute. Juk juodu komjaunuoliai ir turėjo ge- 
.rą vardą. Ir štai Kalėdų išvakarėse įvyksta 
jų ūkyje susišaudymas partizanų su istrebi
teliais, ir vieną istrebitelį partizanas nušau- 
ja. Kuris partizanas? Ar jų brolis paleido 
šūvį? Ir jie patys — Algis su Danute — ar 
tik atsitiktinai tuomet pas motiną atsilan
kė, ar viskas iš anksto buvo suplanuota? Tai 
labai svarbūs klausimai. Dimitras turėtų 
tai suprasti. Ar gi per tiek laiko jis taip ir 
nieko iš savo draugo neiškvotė? Na, Danutė 
tiek to. Ji jauna, kvaila mergaitė, bet Algis 
jau vyrukas, jis savo draugui galėtų šį tą 
prasitarti.

— Taigi jis kaip tik dėlto ir neprasitaria, 
kad jau vyrukas, — vis atsako Dimitras. — 
Jis žino, ką tai reiškia.

— Aha! Žino ką reiškia prasitarti! — su
rinka Kurnosovas. — Vadinasi, jis žino, 
kad yra kas prasitarti. Kitais žodžiais jis 
jaučiasi kaltas.

Dimitras tik pečiais patraukia.
— Aš ne Algio, tik savo nuomonę pareiš

kiu, kad jei kas nors, kad ir ne čekistas, ma
ne primygtinai ko klausinėja, tai aš esu ypa
tingai atsargus, nes natūraliai įtariu, kad 
tai šnipas. Kas gi su šnipu atvirai kalbės? 
Aš nėkiek neabejoju, kad ir Algis tą pat jau
čia, nes ir jis buvusis komjaunuolis, ir jam 
būdavo įsakyta kitus šnipinėti.

Pastaba tokia tiksli, kad Kurnosovas ne
be žino ką į tai atsakyti. O vis dėlto jaučia, 
kad sūnus ne nuoširdžiai kalba. Čia kažkas 
ne taip. Dar toliau mėgina kamantinėti.

— Tai vis dėlto kartais mėgini jį klausi
nėti ? _
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KAIP IŠNAIKINTA 17 MILI
JONŲ UKRAINIEČIŲ

Jau praėjo daugiau kaip 
metai, kai aš gyvenau perei
namoje stovykloje Vokietijo
je. Vienu laiku mūsų kamba
ry dviaukštėse lovose gyveno 
14 asmenų: 3 latviai, 2 lietu
viai, 2 rusai, 2 lenkai, 1 ukrai
nietis, 1 slovėnas, 1 jugosla
vas, 1 estas ir 1 armėnas. Ka
dangi sveikatai ir politinės 
ištikimybei patikrinti reikėda
vo apie dviejų savaičių, o kar
tais 3-6 mėnesių, tai buvo lai
ko arčiau išsikalbėti. Vieno iš 
jų, būtent ukrainiečio D. pa
sakojimas man neišeina iš 
galvos. Noriu ir su jumis pa
sidalinti.

1932 metai Ukrainai buvo 
baisūs. Komunistai tada buvo 
pradėję antrąją petilietką 
(penkmečio programą). Jie 
buvo numatę Ukrainą pavers
ti kolchozais. Reikia žinoti, 
kad Ukraina yra beveik vie
nas juodžemis, — be trąšų 
užderėdavo iki 18-24 grūdo! 
Ji buvo laikoma Europos grū
dų aruodu. Prieš pirmąjį pa
saulinį karą išveždavo virš 20 
milijonų pūdų javų!

Žmonės gyveno gerai. Turė
jo švarius namelius, kreida 
baltintus iš oro ir vidaus. Bu
vo labai prisirišę prie savo že
mės. Niekas nenorėjo atsiža
dėti tėvų - protėvių ūkelio, 
kuriuos seniau krauju gynė 
nuo Krymo totorių, Lenkijos 
ponų ir Maskvos “pomiesči- 
kų” — bajorų.

Bet Maskva vykdė antrą 
petilietką. Nenorėjo žmonės 
geruoju kolchozų, tai varė 
juos prievarta. Vaikai, mote
rys ir seniai buvo suvaryti į 
kolchozus, o jaunimas ir vy
rai iki 65 mt. išvežti į Sibirą.

Rusija — tai katorga, kalė
jimas, kur nėra žodžio laisvės, 
nėra maisto, net Europos 
aruode, nėra padoraus rūbo,

Los Angeles priimtas įsta
tymas komunistams užsiregis
truoti. Įstatymo nepaklausęs 
Harry Greb pirmas atsisėdo 
už grotų.

bet yra 173 koncentraciniai 
lageriai ir 43 ypatingi darbo 
— pataisos lageriai (karatel- 
nyje). Mano apylinkės vyrus 
išvežė 1934 m. Po ilgos kelio
nės traukiniu ir pėsčia, atsi
dūrėme “Sievero - Vostočnyj 
karatelny lager”, netoli nuo 
Kamčiatkos pusiasalio, bet 
dar Sibiro pusėje. Mūsų lage
ry galėjo būti apie 12,000 
darbininkų; bet, ištikrųjų, 
niekas nežinojo, kiek jų yra: 
Šimtais mirė kasdien. Kas dvi 
savaitės, o kai kada kas mė
nuo papildydavo naujais.

— Kokį darbą dirbote?
— Vedėm naują geležinkelio 

liniją. Pradžioje reikėjo kal
nus prakirsti ir tunelius da
ryti. Teko būti šuliniuose iki 
38 metrų gilumo (apie 41,5 
yardo). Akmenis sprogdinda- 
vom pirokselinu ir kitokiais 
parakais. Kiekvienas sprogi
mas sudegindavo daug kvė
puojamo oro ir gamino aitrių 
dūmų. Akis ėdė, gerklę griau
žė ir dusino. Nespėdavai atsi
peikėti nuo trenksmo, o čia 
jau verčia kranto suskilusį 
akmenį. Iš duobės akmenis 
traukdavo kibirais. Kibiras 
daužėsi į šachtos šonus. At
skalos pasipildavo ant neap
saugotos darbininko galvos ir 
nekartą jį pribaigdavo.

Tik 3-5 sušukus “davai, da- 
vai’ (duok, duok!), kai kibi
ro niekas nebepripildydavo, 
nuleisdavo kitą vergą, o lavo
ną ištraukdavo.
— Kaip ilgai tekdavo dirbti? 

—vėl pertraukiau pasakotoją.
— Dirbdavom po 11 valandų, 

bet labai dažnai po 16, net 18 
valandų. Tai būdavo tuomet, 
kai prižiūrėtojai norėdavo 
gauti paaukštinimą ar pagar
sėti, kaip stachanoviečiai. 
Tuomet skelbdavo^ aoc-lenkty- 
nes su kitomis grupėmis arba 
iššaukdavo lenktyniauti kitas 
stovyklas. Taip pat visokių 
sukakčių proga, pav, Lenino 
mirties (jo purvinas darbas 
nemirė!), spalių revoliucijos, 
gegužės 1 dienos, Stalino ju
biliejaus...

Pagaliau kalnuą pramušėm. 
Vedėm geležinkelį pelkėta vie
ta. Žiemą buvo gerai. Gyve
nom ant ledo, nors ir labai 
šalta. Ar jūs girdėjote apie 
Sibiro šalčius? Pavasarį, atši
lus, braidėm iki kelių vande
nyje.

— Tai kaip galėjot tiesti ge
ležinkelio liniją?
— Pelkė buvo apie 10 kilo

metrų. Dalis darbininkų buvo 
suorganizuota miško kirsti. 
Iškirstus sienojus, labai daž
nai patys turėjom atvilkti, ir 
klojom į vandenį skersai nu
matytos linijos. Ant jų pylė 
žvyrą, o ant žvyro vėl sieno
jai iki reikiamo aukštumo.

— Kur gulėdavot, jei aplin-

kui buvo vanduo?
— Mūsų barakas buvo taip 

pat pelkėje pastatytas. Lovų 
kojos buvo vandeny, o vaikš
čiojom ant padėtų sienojų. 
Per dieną sušlapę nei išsidžio
vinti, nei išsimiegoti. Išvargęs 
žmogus, žinoma, trumpam už
migdavai, bet po kiek laiko 
atsibundi: ir nosis ir gerklė 
užimta, nėra kuo kvėpuoti.
— O vis dėlto išlikote 

vas? —
— Taip. Bet keli mes 

kom? Iš mūsų šimtinės 
2,5 metų beliko vos 3.

gy-

žydas daktaras, 
ir pasakė, kad 
(apsime t ė 1 i s, 
Išvarė į darbą.

(a-

Susirūpinkime M. Lietuvos 
tremtiniais!

š. m. liepos 29 d. Detmolde, 
Vokietijoje įvyko Mažosios 
Lietuvos Tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo taip pat BAL- 
Fo pirm. Kan. J. B. Končius 
ir dr. Vydūnas. Posėdžiui pir
mininkavo E. Simonaitis.

Posėdžio metu buvo svars
toma V. Vokietijoje gyvenan
čių M. Lietuvos lietuvių rei
kalai. Šiuo metu Vokietijoje, 
britų zonoje yrą apie 4,000, 
amerikiečių zonoje 500 ir 
prancūzų zonoje 200 M. Lietu
vos lietuvių. Jų būklė yra sun
ki. Daug jų išskryninguoti ir 
neteko D. P. teisių. Juos pa
laikė Vokietijos piliečiais ir 
privertė pereiti į vokiečių ūkį. 
Tokių lietuvių, Klaipėdos 
krašto gyventojų yra apie 
1,200. Kurie gali dar dirbti, 
šiaip taip pragyvena. Tačiau 
nesveikų ir paliegėlių likimas 
apverktinas. Jie gauna iš vo
kiečių įstaigų labai mažą pa
šaipėlę, kaip paskolą. Vaikai 
priversti eiti elgetauti. Nors 
tie žmonės nacių prievartos 
aktais buvo padaryti Vokieti
jos piliečiais, bet UNROS 
už tai buvo nubausti iš išmes
ti iš D. P. stovyklų.

BALFo pirmininkas 
susirūpinęs apginti jų 
ir teikti pagalbą. Jis
IRO atatinkamoms įstaigoms 
klaipėdiečių reikalais kelis 
raštus. Taip pat davė nurody
mų siųsti didesnį gėrybių kie
kį į britų zoną, atsižvelgiant į 
sunkią M. Lietuvos lietuvių 
būklę.

Pirm. E. Simonaitis išreiškė 
nuoširdžią padėką 
visiems Amerikos 
už susirūpinimą ir 
Vydūnas palinkėjo, 
čiausis laimintų kilnias pa
stangas gelbėti vargstančius 
žmones.

yra 
teises 
įteikė

Sovietų dvimptorinis lėktuvas. Tokio pat tipo lėktuvas buvo bandęs pulti amerikie
čių ląlvypą prię Korėjos krantų. Jis buvo nušautas. Dabar paaiškėjo, kad taa JAV 
laivynas raugėsi karo veiksmams prie Seoul. Taigi, sovietai aiškiai kišosi į karo 
veiksmus.

NAUJAI ATVYKO PASAULIO LIETUVIAI

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:

išli- 
per 

Mes 
buvome vieno kaimo. Bendras
likimas mus suartino. Susita
rėm vienas kitą remti, užstoti. 
Trečiųjų metų pabaigoje ir 
draugas X pasidavė, nebeišlai
kė. O koks vyras — kazokas 
buvo! Ir jaunystė nebeatlai- 
kė, kai nuolat nepavalgęs, ne
išmiegojęs, , šlapias. Pakilo 
karštis. Paprašėm rusės gai
lestingosios sesers, kad jį už
rašytų ligoniu ir nevarytų 
darban. Sesuo sutiko. Po va
landos atėjo 
Jis apžiūrėjo 
“sabotažnik” 
maištininkas).
Karščiuojąs ligonis nebeišpil- 
dė nustatytos normos. Tada 
jam sumažino maisto normą, 
ir jis dar labiau apsilpo.
— Ar daug gaudavot į die

ną?
— Juodos duonos svarą

pie 450 gramų). Džiovytos žu
vies apie 180 gramų. Pietums 
1 litrą sriubos, kurioje buvo 
viena bulvė arba apipuvęs ko
pūstų lapas. Vakare tik sriu- 
bos.Mėsos duodavo 130 gramų 
labai retai. Dažniausia būda
vo tik sūdyta, rūkyta žuvis 
(vobla).
— Turėdamas karštį, dar la

biau peršalo ir gavo plaučių 
uždegimą. Ryto metą mes abu 
einam pas vyr. daktarą ir 
prašom, kad paliktų nuo dar
bo ir leistų į ligoninę. Dakta
ras paklausė mūsų. Liepė nu
gabenti. Paėmę už parankės 
vedėm. Eiti reikėjo apie du ki
lometrų (daugiau 1 milios). 
Beeinant, mirė. Vistiek mes 
nunešėm į ligoninę. Pranešėm, 
kas atsitiko. Lavoną liepė nu
nešti į rūsį. Įėjus į rūsį, 
mums plaukai atsistojo — 
daugiau pusės rūsio buvo pri
krauta lavonų. Buvo 10 pori
nių vežimų, kuriais mums 
vežiojo duoną, o atgal grįžda
mi išveždavo lavonus. Rūsyje 
buvo likučiai nesuspėtų išvež
ti ir sudeginti!
— Vis dėlto tamsta išlikai 

gyvas? —
— Taip! Bog milostiv! (Die

vas gailestingas). Laimei su
laukiau 1937 metų. Tais me
tais vyriausybė jau numatė, 
kad bus karas. Pradėjo tau
pyti kandidatus į kariuomenę. 
Sutvėrė “Darbo kuopas" iš 
jaunesniųjų vyrų. Šiems kiek 
ir maisto pridėdavo 
sąlygas palengvino, 
liau mus grąžino į 
pataisyti sveikatą...
Bendrajam Amerikos 

lietuvių Fondui
Vakarų Vokietijos

Bendruomenės Įgaliotinių Su
važiavimas 1950 m. liepos 
mėn. 22 d. Schweinfurte nuo
širdžiai dėkoja už nenuilsta
mą Tamstų darbą parūpinant 
mums, bedaliams ir bena
miams tremtiniams darbo - 
buto garantijas ir teikiant 
mums įvairią moralę ir mate
rialinę paramą ir globą.

J. Glemža, 
Prezidiumo vardu.

Detmold, 1950 m. 
rugpjūčio mėn. 10 d.

BALFui ir 
lietuviams 
paramą, o 
kad Aukš- 

kilnias

ir darbo 
Kiek vė- 
Ukrainą.

Mik.

Lietuvių

ATVYKO ŠIE LiETpVIĄI 
TREMTINIAI:

Antanėlis, Jurgis į Staten 
Island, N. Y.

Ardinskas, Juozas į Anso- 
nia, Conn.

Bajerčius, Pranas į Chicago, 
Illinois.

Baliukas, Jonas į Racine, 
Wisc.

Bertulis, Karolis, Viktorija, 
Dzidra-A., Jonas-K. į Chicago, 
Illinois.

Buntinaitė, Gilma į Greenvil- 
le, III.

Butkevičius, Steponas, Ma
ria | Hatteson, III.

Dabkus, Anatolijus, Barbo
ra į Baltimore, Md.

Getneris,
na, Danutė, 
ton, Pa.

Jackūnas,
Maine.

Jakunskąs,
Juozas į Detroit, Mįch.

Jurgaitis, Dominika, Stasys, 
Dalia į Cleveland, Ohio.

Misiūnas, Romualdas.
Karalienė, Marija, Trauta 

Madison, Nebr.
Kontvainytė, Elena, Marija 

į New York, N. Y.
Laukaitis, Juozas, Ona, Ma

rija, Justinas, Jona»-J. į Oma
ha, Nebr.

Levusienė, Anelė į Chicago, 
Illinois.

Miliauskas, Ignas, Stefanija, 
Dalytė, Jonas į Chicago, III.

Morkūnas, Juozas, Liselotte 
į Chicago, III.

Paciūnas, Antanas, Pranė į 
Cynwyd, Pa.

Pažerunas, Juozas, Eugeni
ja, Eugenija, Remigijus, Arū
nas į Cleveland, Ohio.

Prismontas, Stasys į Chica
go, Illinois.

Račius, Antanas į Detroit, 
Mich.

Radzevičius, Stasys į Cleve
land, Ohio.

Račkauskas, Leonas, Elena, 
Algirdas, Henrikas, Marijona, 
Birutė, Vytautas į Detroit, 
Mich.

Račkauskas, Vlada, Saulius, 
Ramutis į Chicago, III.

Rinkevičius, Vincas į Det
roit, Mich.

Šakys, Juozas, Birutė, Živi
lė, Algimantas į Chicago, III.

Sciukas, Jonas į Baltimore, 
Md.

Sergejevas, Leonidas į Chi
cago, III. •

Sirokovas, Eugeniją į Brook
lyn, N. Y.

Skiotys, Edvardas į Detroit, 
Mich.

Sliautoris, Jonas į Cicero, 
Illinois.

Šlikienė, Ona į Omaha, 
Nebr.

Šmitas, Jonas, Adelė į Nor- 
wood, Mass.

Stankevičius, Pranas į 
Brockton, Mąss.

Vaičiūnas, 
Mass.

Vaišnoras,
į Naugatuck,

Vaitkūnas,
Mich.

Vendelis, Andrius į Chicago, 
Illinois.

Vakarietis, Jonas, įnešė, Jū
ratė į Linden, N. J.

Monika į Athol,

Jurgis, Marta-L. 
Conn.
Bronė į Detroit,

Juozas, Augusti- ♦ ♦ •

Leonora į Scran- Buinevičienė, Elzbieta į Phi
ladelphia, Pa.

Vladas į Green, Busackienė, Agota į Scott
ville, Mich.

, Juozas, Uršulė, Čepulis, Mykolas, Albina į

i

“DARBININKAS”
3GG W. Broadvvay So. Boston 21, Mass.

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi

tas. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys, 1946 m., 
pusi.

DARBININKAS,

Są-
576

Artėjam atvaiiĮMto 
tremtinių šelpimo
Žinios iš Argentinos

Nors Argentinos lietuvių 
kolonija gausi skaičiumi ir 
netrūksta daug gęros širdies 
— duosnių lietuvių labdarin
giems ir Lietuvos laisvinimo 
tikslams, bet iki šiol labai ma
žai materialinės paramos ga
vo tremtiniai, esantieji Euro
pos tremtinių stovyklose.

Nevienas tremtinys, pajus
damas JAV, Kanados ir kitų 
šalių lietuvių paramą, susi
mąstęs pats savęs klausia: 
“Kodėlgi mus pamiršo Pietų 
Amerikos lietuviai? Nejaugi 
mes nesam jų broliai? Nejau
gi jie patys nieko neturi?” Ir 
aš pats taip galvojąu, kol bu
vau tenai... Kai atvykau į Ar
gentiną ir arčiau pažinau šio 
krašto lietuvius įsitikinau, 
kad Argentinos lietuviai trem
tinių nepamiršo, daug sieloja
si dėl jų simkaus ūkimo ir yra 
pakankamai turtingi, duosnūs 
tik... nėra kas iš jų aukas 
rinktų ir pasiųstų Europoje 
esantiems tremtiniams. Dau
gumas iš jų laukia kas pirmas 
pradės rinkti aukas. Argenti
noje nesant Balfo, šis svar
bus reikalas beveik vietoje 
stovi. Tačiau, jautresnių šir
džių žmones (daugiausiai 
tremtiniai) stengiasi organi
zuotai rinkti aukas ir siųsti į 
Europą. Prieš kurį laiką daug 
pasidarbavo aukas rinkdamas 
tremtinys p. Vys. Jusaitis. Už% pasektų kiti kultūrinįai viene- 
surinktus pinigus jis išsiuntė 
nemažai siuntinių tremtiniams 
į Italiją ir Vokietiją. Paskuti
niu laiku šis reikąlas daugiau 
randa pritarimo organizacijų 
tarpe. Pirmasis organizuotas 
vienetas, Šv. Cecilijos choras 
susirūpino tremtinių šeipimu 
ir surengė meno ir dainos va
karą. Visą jo pelną paskyrė 
lietuviams tremtiniąms Euro-

Philadelphia, Pa.
Černiauskas, Petras į New 

Britain, Conn.
Dautartas, Zigmas, Made- 

leine, Petras, Vytautas į Cle
veland, Ohio.

Jotautas, Juozas į Chicago, 
Illinois.

Medušauskas, Stasys, Filo
mena, Žibutė į Chicago, I1L

Mozoliauskas, Ramojus į E. 
Chicago, Ind.

Papaurelis, Matas, Aleksan
dra, Danguolė j Omaha, Nebr.

Petraitis, Antanas į Brook
lyn, N. Y.

Sirutavičiūtė, Irena į Wor- 
cester, Mass.

Sirutavičius, Irena, Vladas į 
Worcester, Mass.

Virškevičius, Juozas, Klara, 
Audronė, Vytautas į Broad 
Brook, Conn.

Zujus, Aleksandras, Elena į 
Scottville, Mich.

BALF Imigracijos Komitetas.

poje. Lietuvių visuomenė, su- 
prasdąma šio labdaringo va
karo reikšmę, gausiai atsilan
kė. Jei Šv. Cecilijos pavyzdžiu

tai bei orgąnizacijos ir iš daž
nų sąvo parengimų bent vieno 
pelną paskirtų Europoje esan
tiems tremtiniams, būtų labai 
didelė paguoda vargstantiems 
broliams. Argentinoje veikiąs 
Liet Išl. Centras, kaipo auto
ritetingas vienetas, galėtų su
organizuoti ir platesnias rink
liavas rūbais ir maistu.

Leonas Kančiausku.

■ Pasaulio lietuviai, nežiū
rint sunkenybių, kurias tenka 
nugalėti, ypač tremtiniams, 
gausiai lanko Šv. Metų proga 
Romą. Beveik kiekvienoje di
desnėje bendroj įvairiu tautų 
maldininkų audiencijoje yra 
atstovaujama ir Lietuva. Kai 
kurie, ypač iš jaunimų, paro
dė net didelio 
Pav., Vilius 
studentas 
Anglijoje,
Romą dviračiu, padarydamas 
virš 2000 mylių kelionę. Ap
lankęs 
mėjęs 
gavės 
tomis 
grįžo

pasiaukojimo.
Fidleris, lietuvis 

iš Manchesterio, 
neseniai pasiekė

Romos šventoves, lai- 
jubiliejinius atlaidus, 

šv. Tėvo palaiminimą, 
pačiomis priemonėmis 

Anglijon. Taip pat ki
tas studentas lietuvis Liudas 
Stankevičius buvo atvykęs iš 
Prancūzipjos sunkiai savo už
dirbtomis lėšomis . Šv. Mies
tą. Tai gražūs lietuvių jauni
mo pavyzdžiai, kurie, reikią 
manyti, dar nepaskutiniai.

■ Gen.Teodoras Daukantas, 
kuris dabar gyvena Argenti
noje Kordobos kalnuose pas 
Pijų Bukauską, baigė čia ra
šyti plačią savo studiją apie 
bolševizmą.
• Bremen - Grohn pereina

mosios stovyklos lietuviai mi
nėj) rugsėjo 8 d. šventę. 
10:15 vai. ryt. buvo atlaikytos 
šv. Mišios, 18:30 vai. vak. va
karinės pamaldos. Iškilmingas 
minėjimas įvyko 19:15 vai. v. 
stovyklos mokykloje. Minėji
mą atidarė žurnalistas - rašy
tojas Rimvydis Antanas, pa- 
skait, skaitė 
vainis. Buvo 
tos himnas, 
lietuviškos 
Programoje 
kas Vladas
Iešmantaitė laimutė, Karaska 
Maksiminas, Kontvainytė In- 
na, Siciūnaitč Irena.

Alfonsas Kont- 
sugiedotas Tau- 
deklamacijos ir 

liaudies dainos, 
dalyvavo Vira- 
ir moksleiviai:

ImportetiS

"Tada, kada žmogus 
yra susirūpinęs, nėra 
geresnio dalyko kaip 
GERAS CIGARAS"

-

t ■>



Antradienis, Rugsėjo 19, 1950
■s

J. Kuzmickis

vaikus ir

Bailio Rukšos “Žemės Rankose”

Pirmiausia mažutis pasiais- savotišką kvapsnį. Tai yra 
kinimas--------— trumpas akimirksnis, tartum,

Kai niekad nepažintas poe- _ akimis lakstydamas po siau
ras spaudos eilutes, koptum 
stačiais laiptais į mokslą ir, 
pasiekęs patį viršų, nuramini 
ranka širdį, kad atgautum 
kvapą ir apžvelgtum iš vir
šaus visą išsidriekusį krašto-

tas atsiminė niekad nepažintą 
poezijos mėgėją ir atsiuntė 
dovanų savo eilėraščių knygą, 
— pamąsčiau apie tuos, ku
rie poezijos nemėgsta ir jos 
neskaito.

O paskum nutariau: gal bu
tų gerai su tais, kurie eilėraš
čių neskąito, pasikalbėti apie 
poetus, jų darbą ir kūrinius. 
Juk tai būtų daug naudingiau, 
nei paprastas padėkos laiškas 
autoriui už knygą.

Skaitytojas
Knygos ar laikraščio skaity

tojas panašus į bitelę: jis ima 
j rankas jau sukurtus daly
kus, juos skaito, gėrisi patin
kamomis ištraukomis ir visa 
perskaitytą medžiagą pratur
tina savo dvasią.

Žolynui nelengva tarp kait
rų ir audrų išauginti kvapų 
žiedą. Kur kas lengviau bite
lei: ji ištiesia sparnus, nu
zvimbia ant vieno kito žiedo 
ir grįžta į avilį medum kvepė
dama.

Nesunku skaitytojui paimti 
į rankas knygą ar laikraštį ir 
perskaityti bent tai, kas jam 
įdomu. Nesunku jam nė kri
tikos žodį ištarti, ypač jei jis 
išprusęs, išsilavinęs.

Tačiau eilėraščius nevisi 
skaito. Vieni neranda juose 
intryguo jaučio turinio; ki
tiems nepatinka vaizdų kalba; 
dąr kiti į poeziją žiūri kaip į 
nerimtą dalyką. Girdi, jauni, 
jaūayl^ję visuomet griebiasi 
pqezijps; subrendęs gi protas 
reikalauja ko kito.

Ant stalo dar neužverstas 
vienas kultūrinis laikraštis. 
Jame didelis literatūros ger
bėjas W. Žukrowski rašo apie 
veidrodėlį. įtai kelios sultin
gos ir puikios jo mintys:

— Po kiękvieno kūrinėlio, 
dar tebelaikant pirštą tarp 
puslapių, reikią truputį pa
mąstyti, stengiantis pažinti 
kiekvienos atskiros ištraukos

vaizdį...
Rašytojas

Iš tikrųjų, rašytojas yra jei 
ne kaip laiptai į viršų, tai tik
rai kaip bokštas: jis atsklei
džia mūsų akivaizdoje ne tik
tai gražiausias gamtos, bet ir 
sielos paslaptis.

Tiesa, kiekvienas žmogus 
savo paties akimis mato pui
kių vaizdų. Tačiau jo matomi 
vaizdai yra kasdieniški, įpras
ti, dažnai mažai ką pasaką. 
Rašytojas duotame vaizde ką 
nors pabrėžia, ką nors iš
skiria nepaprasto, šventadie
niško, nes, kaip W. M. Koz- 
lowski pasakė, “poezijos žy
mė yra šventadieniškumas; 
gyvenimo žymė — kasdieny
bė“.

Daugybė tremtinių ėjo ir 
tebeeina į svetimus kraštus 
pro ramiai stovinčius medžius. 
Nevienas praeidamas gal nė 
nepažvelgė į juos: o ką čia 
kreipti į juos dėmesį, kai mir
tis mina ant kulnų. Balys 
Rukša gi rašo: 
Ei, jūs medžiai, medžiai jūs

aukštieji,
js sapnuokit sau šitoj nakty: 
mes praeisim. Liksit vieni

liksit ramūs, kol ateis kiti...

mintis jam gaįčjo gimti stai
ga, bet ji galėjo bręsti kelias 
savaites, gal net mėnesius. 
Dėl to privalu atskirą eilėraš
tį skaityti atidžiai, neskubant, 
kartais net kelis kartus. Kar
tais naudinga kitą eilėraštį ir 
atmintinai išmokti: kas gra
žu, savaime sminga atmintin.

Eilėraštis- < . - t
O dabar eikime prie atskiro 

eilėraščio.
Balys Rukša eilėraštį “Pra

eisime” skiria savo draugui 
poetui VI. šlaitui. Jeigu poe
tas rašo eiliuotą laišką kitam 
poetui, be abejo, jis ką nors 
prasitars ir apie skaitytojus. 
Jis, reikia laukti, ką nors pa
sakys džiuginančio ar liūdno, 
kuo nors pasiskųs ar pasi
džiaugs.

Eilėraščio pradžia nelinks
ma, o gal net pikta, kai jis 
mini pajuoką ir gatvių mote
ris:
Iš mūsų juokiasi vaikai ir 

gatvių moterys,
ir minioje mes esame 

nuskurę ir maži.
Tu tik laukuos gali ramus 

papoteriaut,
ir aš tenai šiai žemei meilę 

išpažint.
Kai mes perskaitome dar 

vieną eilutę — “poeto vientu
lystėje pabunda talentas”, — 
mes pradedame kažin ką su
prasti. Kas gi juokiasi iš poe
zijos, moterys, iš poetų dva
sios kūdikių — kūrinių? Poe
tas atsako: vaikai ir gatvių 
moterys. Kaip tai? Labai pa
prastai: vaikai — tai tie žmo
nės. kuriems nerūpi jokia gi
lesnė mintis, kurie kaip vai
kai žaidžia gyvenimu; gatvių 
moterys — tai tie, kuriems 
visa tai, kas aukšta, kilnu ir 
vertinga, — bereikšmės maž
možis. Vadinasi, poetų kūry
bą pajuokia lengvabūdžiai ir 
jokių aukštesnių idėjų neturį 
žmonės.

pakelėje, Kai taip, be abejo, vienas 
poetas ramesnis gamtoje, su.

Kaį gyvsidabrį paliečia radaro bangos, jis ima spindu
liuoti. Čia spindulio bangos 100 kartų padidintos. Nuotoliai 
tarp šviesos bangų tokie tikslūs, kad juos galima naudoti il- 

Sgio matams nustatyti.

Jei sprogtų atominė bomba • • •

Kopkim šių žodžių laiptais 
į poeto bokštą. Apsidairykim. 
Įsijauskim: keleiviai skuba, o 
medžiai ramiai sapnuoja ke
leivių nelaimės naktyje. Kelei
viai praeis, medžiai liks. Po 
jais sėdės, pavėsiaus kiti, sve
timi, ateiviai. Kaip dabar Lie
tuvoje...

Poetas, kuris turi nedidelia
me eilėraštyje sutalpinti ne
kartą didelę mintį, iš tikrųjų 
yra filosofas, mąstytojas. Ta

augalais ir gyviais besikalbė
damas; kitas — nuošalume, 
savo viduje, išgyventą gimto-
sios žemės meilę išpažįsta 
kukliai, nes... tikrai, “minia" 
nekartą prikiša, kad perdaug 
apie Tėvynės meilę mūsų poe
tų rašoma.

Prierašas
Kai šiais sunkiais mūsų Tė

vynei laikais turime žmonių, 
kurie kuria ir mus apdovano
ja savo kūrybos žiedais, —

Kaip išvengti A-bombos 
padarinių?

Priešatominis apsigynimas 
reikalingas didelio ir ilgo dar
bo. Reikėtų keletas metų ir 
kainuotų bilijonus dolerių, 
kad galima būtų išskirstyti 
pramonės įmones ir pristatyti 
gilių slėptuvių žmonėms.

Tačiau vietiniai civilinės ap

mes turime būti kaip bitelės: 
turime ieškoti jų kūriniuose, 
kas mus keltų, stiprintų mūsų 
dvasią, įkvėptų daugiau jėgų.

Nedaug išleidžiama lietuviš
kų knygų. Trūksta leidyklų, 
o jei jų viena kita laikosi, dar 
labiau trūksta pinigų. Tačiau 
įsigyti vieną kitą lietuvišką 
knygą — kiekvieno lietuvio 
pareiga. Pirkdami lietuvišką 
knygą, patys turime naudos: 
plečiame savo akiratį, tauri
name jausmus. Antra vertus, 
prisidedame prie lietuviškos 
knygos palaikymo, stiprinimo. 
Pagaliau, įvertiname rašyto
ją: jis tada jaučia, kad nevel
tui galvota ir rašyta, kad yra 
žmonių, kurie vertina kūrybą.

Skaitytojas, rašytojas ir 
kūrinys — nenutrūkstama 
grandinė, kuri parodo tautos 
kultūringumą ir vertę.

saugos vienetai gali jau dabar 
galimam pavojui pasiruošti. 
Civilinės gynybos, policijos ir 
ugniagesių, centrinės būstinės 
turėtų būti išskaidytos gali
mose atominio bombardavimo 
srityse į tų sričių pakraščius, 
o ne sutelktos viduryje. Pir
mosios pagalbos punktai tu
rėtų būti kiekvienoje vietoje. 
Tam reikalingos didelės krau
jo atsargos ir daug tvarsto
mosios medžiagos (bandažų). 
Mokyklos turėtų būti pareng
tos ligoninėms.

Slėptuvės gali būti įrengtos, 
daugelio namų (žinoma, kurie 
iš nedegamos medžiagos) vi
duje, kitos po žeme su gelžbe
toninėmis pėdos storumo sie
nomis, iš šalių dalinai apkas
tomis žeme ir pakankamam 
nuotolyje nuo namų, kurie 
gali užsidegti. Durys nebūti
nai reikalingos slėptuvėms, 
bet būtinai reikalingos dvi 
įėjimo angos, iš kurių kiekvie
na su užsisukimais, kad kuo- 
daugiausia sutrukdytų žalin
gą veikimą karščio ir radio- 
aktyvinio spinduliavimo. Kai 
kurių miestų gyventojams to
kiomis slėptuvėmis gali tar
nauti požeminiai tuneliai 
(subways).

Kaip elgtis A-bombai 
sprogus?

Apsaugos tarnybai pavojų 
paskelbus, jeigu dar yra laiko, 
greitai palikti gatvę ir eiti 
slėptuvėj). Jeigu nėra arti 
slėptuvės, pasitraukti nuo lan
gų ir lengvai užsidegančių 
medžiagų (ypač nuo automo
bilio. kai jo gazolino tankas 
sujungtas su degtuvais) ir 
pulti žemėn. Jeigu būtumėm 
dideliame name, pasitraukti į 
namo vidurį, o dar geriau nu
sileisti j apatinį aukštą arba 
rūsį.

Bet jeigu nebūtų jokio įspė
jančio pranešimo, kas tada 
daryti? Tada, atrodo, nėra 
kas daryti. Bet jei A-bomba 
sprogsta už mylios ai- toliau, 
ji pati apie save įsjiėtų: žyb- 
teltų akinanti šviesa. Tada 
jau. kaip sako AEC. netūp- 
čiok. bet pulk žemėn ir pri
denk rankas, veidą. kaklą. 
Net popierius*, drabužiai su
mažina apdegimą.

Jeigu esi gatvėje ir ten yra 
užkampis ar medis — slėptis 
tenai, tačiau nugara nusi
gręžti į šviesą ir glaudžiai 
laikytis prie pastato, kad iš
vengtum krentančių nuo sie
nų plytų ar kitų kietų dalių 
ir lakstančių po orą stiklų. Jei 
pastebėtume A-bombbs spro
gimo šviesą, kaipo įspėjimo 
ženklą, būdamas namuose, 
reikia tuojau pulti ant glindų 
nugara į langą ar pašliaužti 
po stalu, suolu ar lova, žo
džiu visomis priemonėmis pri
sidengti nuo atviro karščio.

Kas tie mirties spinduliai?
Mirties arba radioaktingieji 

spinduliai • yra labiausiai 
kenksmingi A-bombai spro
gus. Maža kas gali jų žalingos 
įtakos išvengti. Pagaliau, lie
tus. stiprus vėjas, o A-bom
bai sprogus |k> vandeniu, mil-

Ką Amerika skaito?
Per metus JAV pasirodo 

apie 11,000 knygų. Tarp jų 
apie 1500 romanų. Šiais me
tais jau nustatytos “geriau
siai einančios knygos" —Best- 
Seller - Listen. Pirmoji vieta 
tenka Henry Morton Robinso
no knygai “Kardinolai”. Joje 
vaizduojamas jauno kunigo iš
kilimas iki aukščiausio bažny
tinio laipsnio, kurį Amerika 
turi. Romano pasisekimas 
rodo, kad JAV dar nėra iš
blėsęs užsidegimas religinio 
turinio pasakojimui. Tarp pen
kių geriausiai einančių knygų 
priklauso ir John Hersey ro
manas "The Wall” (Siena). 
Jame vaizduojamas žydų su
naikinimas Varšuvoje 1913 
m. Medžiaga dokumentinė. 
Forma — tariamai iškasto iš 
griuvėsių Noacho Levinsono 
dienoraštis. Idėja — artimo 
meilė ir dvasios laimėjimas. 
Autorius — nežydas. Laikoma 
tai geriausia šių metų knyga. 
Greta jos stovi Robert Penn 
Warrens romanas World 
Enough and Time (Gana pa
saulio ir laiko) — iš 19-jo 
amžiaus pradžios Kentucky 
gyvenimo.

shimos. Niekas, tokio skai
čiaus neturi ir negamins tiek 
daug.
Kurie taikiniai A-bombai gali 

būti Amerikoje?
Išskyrus kalines įmones, 

jais gali būti didieji Amerikos 
industrijos miestai, kaip New 
Yorkas, Chicaga, Philadel
phia, Pittsburgh, Detroitas, 
Los Angeles ir k. Miestai su 
mažiau, kaip 100.0000 gyven
tojų, neįskaitomi į atominio 
bombardavimo taikinius, ne
bent ten būtų svarbių karinių 
taikinių: aliejaus, gazolino va
lyklos ir sandėliai, svarbios

žiniškas kiekis radioaktyvaus chemijos, geležinkelių įmonės, 
vandens, gali grėsti rimtu pa- laivų dokai, užtvankos ir elek-
vojumi ir tolimesnėms sritims.

Sušlapus reikia tuojau mes
ti nuo savęs drabužius ir ge
rai nusiprausti su muilu ar. 
dar geriau, su “soapless” — 
labai dažnai dabar amerikie
čių šeimininkių vartojama vir
tuvėje.

Ar gali A-ltomba sunaikyti 
pasaulį?

Kiek žinoma Atominės Ener
gijos komisijai, ne. AEC ap
skaičiuoja. kad išnaikinimui 
žemės paviršiuje gyvybės rei
kėtų 755,000 tokių A-bombų, 
kaip buvo išmesta ant Hiro-

tros energijos gamyklos.
Kaip ilgai trunka pavojus?
“Gamina" radioaktyviai 

spinduliai sklinda šviesos grei
čiu ir momentaliai su bombos 
sprogimu ateina. Karščio 
spinduliavimas trunka apie 
tris sekundes. Garsas ir oro 
spaudimo smūgiai eina vienos 
mylios greičiu |>er 5 sekundes. 
Taip kad. pastebėjus A-bom
bos sprogimo įspėjamąją ne
paprastai stiprią šviesą, dar 
lieka kiek laiko bent kiek pa
sisaugoti nuo karščio, garso 
ar oro smūgių.

Abbė P. Labutto

Motina,
grjžtąnli iš anapus

Aš esu vikaras vienos iš didžiųjų Nantės mieste 
parapijų ir gyvenu kartu su klebonu ir kitais ketu
riais konfratrais po tuo pačiu stogu. Mes visi sudaro
me tikrą darbo ir brolybės bendruomenę. Visų mūsų 
širdys plaka vienu ir tuo pačiu idealu. Mūsų parapi
joje yra 35,000 sielų. Tai reiškia, kad visų parapijie
čių mes negalime asmeniškai pažinti. Mums yra skau
du, kad mes negalime, Kristaus ir Apaštalų dvasios 
vedimi, apeiti visus, butus ir atlankyti visus namus.

Pereito mėnesio vieną vakarą aš buvau visiškai 
pavargęs nuo dienos darbų. Prieš pat vidunaktį, kai 
aš vos pabaigiau savo brevijorių, prie klebonijos du
rų taip stipriai buvo patrauktas skambutis, kad aš 
išsigandau. Maniau, kad čia bus atėjęs kas kviesti 
pas ligonį, dėlto pats nusiskubinau žemyn atidaryti 
durų. Prie slenksčio stovėjo moteris, kokių 40 metų 
amžiaus. Maldaudama ji pakėlė rankas ir tarė: “Ger
biamas kunige, ateikite tuojaus. Jūsų reikia vienam 
jaunam vyrui, kuris tuojaus mirs!" Aš atsakiau: 
“Ponia, aš ateisiu rytoj prieš šeštos valandos mi
šias”. Bet ji kalbėjo: “Gerbiamasis kunige, jau bus 
pervėlu. Aš jūsų Dievo vardu prašau, nedelskite". 
“Gerai, prašau į mano užrašų knygelę užrašyti adre
są: pavardę, gatvę, namo numerį ir aukštą". Moteris 
įėjo į priimamąjį kambarį. Dabar aš ją mačiau aiš
kioje šviesoje. Veidas buvo pilnas skausmo. Ji į ma
no knygelę užrašė pavardę, o po jo — 37, rue Des
cartes, 2 aukštas. Aš jai pasakiau: “Galite manimi 
pasitikėti, ponia. Po dvidešimties minučių aš būsiu 
ten”. Ji pusbalsiai atsakė: “Lai Dievas Jums už arti
mo meilę atlyginta. Jūs esate išvargęs. Lai Dievas 
jus už tai sergsti pavojaus valandą!" Ir ji dingo 

nakties tamsoje. Aš pasiėmiau apsiaustą ir visa, kas 
reikalinga prie ligonio, ir pasileidau tuščiomis tam
siomis gatvėmis. Kai susitikau sargybinį, kuris nu
kreipė į mane savo ejektrinės lempelės spindulį, aš 
parodžiau savo dokumentus ir skubėjau savo keliu 
toliau. Dabar man atėjo galvon mintis, kad aš einu 
nepažįstamon šeimon. Pavardė, kurią ponia buvo 
užrašius, man nieko nepriminė. Ją pačią, rodės, lyg 
buvau kartą matęs prieš kokius trejus metus.

Ne be vargo aš išskaičiau 37 numerį Descartes 
gatvėje. Tai buvo didelis 5 aukštų nuomuojamų butų 
namas su užtemdytais langais. Iš vieno buto sklido 
kiek prislopinti radijo muzikos garsai. Laimei buto 
durys buvo tik privertos. Pasišviesdamas savo kiše
nine lempele, aš užlipau laiptais aukštyn ir stipriai 
paskambinau antrajame aukšte, kaip skambina tas, 
kuris yra laukiamas. Pasigirdo žingsniai, pasirodė 
šviesos ruožas, sužvangėjo atsarginio užrakto gran
dinė, ir durys atsidarė. Japnas, kokių 20 metų vyras, 
žiūrėjo į mane su pagarbia nuostaba, “Ateinu pas li
gonį, esantį mirties pavojuje”, — tariau. “Juk tai bus 
čia?”. “Ne, gerbiamasis kunige, tai bus greičiausia 
klaida". “Bet man buvo pasakyta — 37 numeris rue 
Descartes, 2 aukštas". “Nors čia yra 37 numeris Des
cartes gatvės ir aš esu jaunas vyras, — pratarė jis 
juokaudamas, — bet aš nesu mirties valandoje”.

Aš išsiėmiau užrašų knygelę ir jam parodžiau tar
damas: “Viena ponia, kokių 40 metų amžiaus, buvo 
atėjusi man apie tai pranešti ir 'pati čia adresą už
rašė”. —“Ištikrųjų, man atrodo, kad aš šį raštą pa
žįstu. Kaip jis yra panašus į mano... Bet tai būtų 
perdaug keista! Aš gyvenu vienas su savo tėvu, ku
ris šiuo laiku yra fabrike — nakties darbe. Tai yra 
klaida. Ta moteris, matyti norėjo parašyti rue Des- 
partes ir suklydus bus parašiusi Descartes. Tačiau, 
gerbiamas kunige, užeikite keletai minučių. Jūs esate 
suvargęs. Aš jums tuojaus padarysiu grogo (tokio 
gėrimo)”.

Aš įėjau į mažą elegantišką salioną. Ant sofos 
gulėjo atverstos knygos. Kampe stovėjo radijas ir 
odinis fotelis. "Aš ką tik klausiausi truputį vengriš
kos muzikos iš Vienos." — tarė jis ir aparatą išjun
gė. Paskiau jis kalbėjo: "Gerbiamas kunige, jau bus 
pora metų, kai aš vis noriu su jumis susipažinti ir 
pasikalbėti, bet vis nedrįstu pas jus užeiti”. Jis liūd
nai nusišypsojo ir pratarė: “Aš esu sūnus palaidū
nas". Sėdėlamas ant sofos jis man papasakojo visą 
savo gyvenimo istoriją...

Aš palikau jį. sutaikęs su Dievu, ir skubinausi į 
rue Despartes. Pakeliui aš vis masčiau apie tą keistą 
apsilankymą. Bet mes. kunigai, prie šitokių keiste
nybių esame pripratę. Man beeinant per teatro aikštę 
miesto bokštas išmušė pirmą ketvirtį 2 valandos. 
Staiga pradėjo kaukti sirenos oro pavojui! Aš pradė
jau bėgti, kiek įstengdamas, bet rue Despartes 37 nu
merio visiškai nebuvo. Gatvė baigėsi 16-tu numeriu.

Jau pirmosios bombos pradėjo kristi šiaurinėje 
miesto dalyje. Pragariškas triukšmas artėjo. Aš vos 
paspėjau pasislėpti artimiausioje slėptuvėje. Kartu su 
kitais žmonėmis praleidau :;i valandos baisiausioje 
baimėje. Kai aš iš ten išėjau, gaisrų šviesa buvo nu
švietusi namų stogus. Buvo apie 200 gaisrų. Suskilę 
namai, dulkių ir dūmų debesys ir nevilties šauksmai!

Aš nusiskubinau į artimiausią pagelbos stotį. Vie
name kieme jau buvo surinkta šimtai sužeistųjų ir 
užmuštųjų, o nauji vis dar buvo nešami. Ypač vaikai 
ir moterys, kurių daug buvo sužeistų į kaktą. Aš 
ėjau nuo vieno prie kito, daviau išrišimą ir teikiau 
paskutinį patepimą. Staiga aš turėjau atsišlieti prie 
sienos. “Kas jums yra. kunige?”, paklausė vienas iš 
gydytojų. Aš buvau išblyškęs. “Gal jūsų giminaitis?" 
“Ne, parapijietis".

Koja aš buvau užkliudęs jaunuolio lavoną, kurį 
pažinau rue Descartes 37. Vos prieš valandą aš jį 
buvau palikęs pilnoje sveikatoje, besidžiaugiantį nuo
dėmių atleidimu. Man dabar prisiminė jo žodžiai: 

“Jūs klystate! Žiūrėkite, aš gi esu visai sveikas". Ir 
tai sakydamas jis linksmai nusijuokė. O tačiau, jis 
stovėjo amžinybės slenkstyje, ir to nenujautė. Tik 
Dievo gailestingumas davė jam laiko prieš mirtį at
likti išpažintį.

Aš susiradau jo piniginę, tikėdamasis rasti kokius 
nors dokumentus. Darbo kortelėje buvo vardas, pa
vardė. 26 metų amžiaus. Tarp įvairių kitų popierių 
radau pageltusį laišką su fotografijomis. Fotografija 
vaizdavo moterį 40 metų amžiaus. Aš pašokau. Tai 
buvo ta pati moteris, kuri vidunaktį mane prašė ap
lankyti šį jauną žmogų. Kitoje paveikslo pusėje buvo 
tik vienintelis žodis: “Mama". Kita fotografija vaiz
davo ją pašarvotą, suglaustomis rankomis, su rožan
čiumi. Ir dvi datos: 1898 ir 8 balandžio 1939 m.

Aš įsigilinau į pageltusį laišką. Kokia nustaba! 
Rašysena buvo labai panaši į tą. kuria nepažįstamoji 
ponia buvo parašiusi į mano knygelę.

Manykite apie šį keistą ir jaudinantį įvykį, ką 
jūs norite. Man dėl jo nėra abejonės. Tai buvo jauno 
žmogaus motina, kuri buvo atėjusi iš amžinybės.

“Jei yra Dievas, jei evangelija yra tiesa, ir jei 
stebuklai yra galimas dalykas — sako Paskalis, — 
kas mums kliudo į tai tikėti?"

* * *

PASTABA: Šis aprašymas paimtas iš vokiš
ko Katholischer Digest 1948 m. gegužės mėn. 
25 pusi. Į ten jis yra patekęs iš prancūziško 
laikraščio Croix de l'Orne" 1943 metų. Šio ap
rašymo vertėjas į vokiečių kalbą Bruno Grabins- 
ki. gyvenąs Freiburge i'Brgs. Mozartstr. 22. pri
dėjęs yra prie vertimo šitokią pastabą: Man yra 
pavykę nustatyti, kad šio pranešimo autorius 
L'Abbe Labutte yra gyvas. Dar daugiau. Drau
gams iš Prancūzijos padedant, esu gavęs iš jo 
pareiškimą, pasirašytą 1947 m. gruodžio 29 d. 
Jis savo kunigiška garbe užtikrina, kad jo pra
neštas įvykis pilnai ir visiškai atitinka tikrenybę.
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• Waterburjje, Conn., iš
rinktas naujas lituanistikos 
kursų komitetas, kurio sąsta- 
tan įeina: A. Čempė, S. Urb- 
šaitienė, A. Malakauskas, 
Tomkūnas ir A. Vaišnys. Su
sirinkime buvo nusiskųsta, 
kad ne visi naujakurių tėvai 
savo vaikus šeštadieniais į 
kursus pasiunčia.

• Lietuvos vyčiai savo seimu 
Chicagoje gražiai išgarsino ir 
Lietuvos vardą. Įėjus į Sher- 
man viešbutį, pirmiausiai me
tėsi į akis didžiulė iškaba 
“Welcome delegates Knights 
of Lithuania”.

• Liet, vyčių choras, vado
vaujamas komp. L. Šimučio. 
Jr. tikrai puikiai pasirodė tiek 
per iškilmingas pamaldas Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje, tiek 
seimo bankieto metu Sherman 
viešbutyje.

• Chicagos lietuvių Tarybos 
konferencija įvyksta š. m. 
rugsėjo 24 d. Kviečia organi
zacijas, klubus, kuopas ir 
įstaigas išrinkti atstovus ir 
pasiųsti į konferenciją.
• Pittsburgho Šv. Kazimiero 

parapijos aukštesnioji (high 
school) ir pradžios mokyklos 
pradėjo rugsėjo 5 d. mokslo

• metus. Mokyklose užsirašė 
400 mokinių. Nors mokykloje 
įrengtos dvi naujos klasės, 
bet visi norintneji įstoti mo
kyklon negalėjo būti priimti 
dėl vietos stokos.

• Chicagos mokytojai daro 
pastangų, kad j parapijines 
mokyklas būtų įvesti lituanis
tiniai dalykai: lietuvių kalba, 
Lietuvos geografija, istorija, 
bet nemano atsisakyti ir nuo 
šeštadieninės mokyklos. Pro
jektuojama leisti laikraštėlį ir 
steigti vaikų teatrą.

• Stasys Pieža, vienas Chi
cago Herald - American re
daktorių, pradėjo maršrutą 
kalbų apie Šventuosius Metus 
ir savo kelionę Romon. Dau
giausia jam tenka kalbėti lie
tuvių ir svetimtaučių Šv. Var
do draugijų susirinkimuose. 
Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
jau kalbėjo Chicagoje Gimi
mo Šv. P. Marijos parap. šv. 
Vardo susirinkime. Savo kal
bas pavaizduoja garsiniais pa
veikslais iš ‘Amžinojo Miesto’.
• Naujakuriai Cleveland, 

Ohio. atsidėkodami Nepaliau
jančios Pagelbos Dievo Moti
nos parapijos kleb. kun. J. 
Angelaičiui už didelį dėl jų at
vykimo ir įsikūrimo pagalbą 
rugsėjo 10 d. surengė parapi
jos sode naujosios bažnyčios 
statybos fondui pikniką.

Lewiston, Me.

Jau keli metai iš eilės čia 
yra ruošiamos kartą metuose 
gegužinės - piknikai Pranciš
konų vienuolyno naudai 
Greene, Me. Iki šiol gegužinės 
rengiamos tik tam .kad būtų 
kuo daugiau pajamų. Bet šie
met Lewistone papūtė nauji 
vėjai. Atvykusių tremtinių 
iniciatyva buvo suorganizuo
tas choras ir tautinių šokių 
grupė. Palyginti per trumpą 
lai’:ą sudarytas pakankamas 
repertuaras, žinoma, tik dėka 
didelio pasiryžimo. Todėl pa- 
girdus, kad bus dainų ir tau
tinių šokių, šiemet, rugsėjo 
mėn. 10 d., suplaukė į Greene, 
Me. ne tik Levistono ir Au- 
burno, bet ir Rumfordo, Port- 
lando ir kitų kolonijų lietu
viai. Tiekos svečių nelaukė nei 
patys rengėjai.

Po koncerto programos pri
ėjusi viena žilagalvė senutė. 
Iš Portland, Me., ilgai nepa
leido manęs iš pavytusių jau 
senatvėje rankų, vis kalbėda
ma:

— Jau bus keturiasdešimt 
metų, kai negirdėjau choro 
dainuojant lietuviškai, tad ne
sistebėkite, jai dar nespėjo 
man nudžiūti džiaugsmo aša
ros. Mylėkite lietuvišką dainą, 
kuri iki grabo išlaikys jūsų 
širdyse gilią tėvynės meilę. 
Tautinius šokius aš matau 
pirmą kartą.
šių ir mirdama. Jei dar kada 
ruošite tokią šventę, praneš
kite ir man. Noriu prisiminti 
jaunatvę tėviškės kloniuose. • 

Vienas iš Rumfordo, taip 
pat savo jaunystės pavasarį 
palikęs toly už metų naštos, 
taip pat buvo sužavėtas ir dė
kingas:
— Nepamirškite greitu laiku 

aplankyti mus ir vėl. Gerai 
padarėte ,kad kvietimuose pa
žymėjote, jog bus tokia prog
rama, tai ir traukėme ketu
riasdešimt mylių piknikan. 
Neapsirikome.

Iš Kennebunk Port vienuo
lyno pribuvę svečiai taip pat 
gėrėjosi dideliu suvažiavusiųjų 
skaičiumi. Stebino automobilių 
masėje stovintieji su lentelė
mis Texas, N. Y., N. J., 
Mass. ir iš kitur.

Šeimininkės patiekė tikrai 
skoningus ir gerai paruoštus 
pietus.

Be to, Greene Me. vienuoly
no viršininkas Tėvas Petras 
Baniūnas, O.F.M., šventė sa
vo dešimties metų kunigystės

• Ona Shtikis, slaugė ir žy
mi Chicagos lietuvių jaunimo 
veikėja, praėjusiame kare ėju
si slaugė pareigas Amerikos 
kariuomenėje, rugsėjo 14 d. 
vėl pašaukta kariuomenės 
tarnybon. Liet, vyčiai suruošė 
išleistuves.

Aš jų nepamir- m.

sukaktuves. Draugai jam įtei
kė dovanų ir paruošė specia
lų garbės stalą. Tėvas Petras 
kantriai pjaustė specialiai jo 
sukakčiai pagamintą tortą, o 
tautiniais rūbais apsirengu
sios mergaitės išnešinėjo gau
siems svečiams. Choras ir 
svečiai jubiliatui sugiedojo 
“Ilgiausių metų”...

Tėvas Petras šioje lietuvių 
kolonijoje yra populiarus ir 
visų mylimas kaip korektiškas 
ir nuoširdus kunigas ir žmo
gus.

Chorui, nuo pat jo įsisteigi- 
mo iki šios dienos, vadovauja 
ir nuoširdžiai juo rūpinasi 
Tėvas Kornelijus Gaigalas,
O.F.M., tautinių šokių grupei 
vadovauja Laimutė Šemetaitė.

— Aš.

Kun. P. Juraitis Romoje
Athol, Masa.

Kun. P. Juraitis, Sv. Pran
ciškaus parapijos klebonas 
Athol, Mass., šiuo metu yra 
Romoje. Jis yra vilkaviškietis. 
Seminariją baigė Rusijoje. 
Revoliucijos metu, tuomet dar 
jaunas kunigas, bolševikų bu
vo areštuotas. 1921 m. pagal 
Lietuvos vyriausybės susita
rimą su Sov. Rusija, buvo 
grąžintas į Lietuvą. Čia dar 
pagilino savo studijas Kaimo 
Teologijos Fakultete, o po to 
kurį laiką kapelionavo Ma- 
riampolės gimnazijoje. 1927 

išvyko į JAV., kur iki da
bar sėkmingai darbuojasi lie
tuvių tarpe. Kun. klebonas 
Juraitis, atvykęs į Romą, ap
sistojo pas Tėvus Marijonus.

Čikagiečiai vargstantiems 
dosnūs

Chicago, I1L
Rugsėjo mėn. 9 d. Lindblom 

high school auditorijoje su
ruoštu koncertu buvo pradė
tas “Tag Day” vajus vargs
tantiems lietuviams sušelpti 
Europoje. Rinkliava Čikagos 
miesto gatvėse bus pravesta 
rugsėjo 15 d. Tikimasi su
rinkti apie 35,000 dolerių.

Tautos šventės minėjimo ir 
Balfo vajaus koncertą atidarė 
ALT-bos vice-pirm. Olis. Lie
tuvių Tautos ir šalpos reika
lais kalbėjo: Lietuvos konsu
las Čikagoje Dr. P. Daužvar- 
dis, ministras V. Sidzikaus
kas. einąs Balfo pirm, parei
gas J. Bulevičius.

Koncerto proga buvo pada
ryta rinkliava. Surinkta Bal- 
fui apie 1,000 dolerių. Di
džiausią sumą paaukojo pats 
vakaro vedėjas p. Olis. Jis pa
aukojo 50 dol., gi ponia Olie- 
nė dar 10 dol.

Koncerto programą išpildė 
A. Steponavičienės mergaičių 
choras ir solistai: P. Bičkienė 
ir A. Brazys. Jiems akompo- 
navo muz. A. Kučiūnas.

PARBININKAS

Iš Clevelando padangės
— Jurgis Brazaitis vienas iš 

veikliausiųjų senesnių vietos 
veikėjų ilgoką laiką gydėsi 
namie. Šiomis dienomis nuvež
tas į poliklinikos ligoninę, kur 
lietuviai gydytojai deda pa
stangas pagydyti.

— Vincas Debesis, gerai ži
nomas vietos organizacijų šu
las, progai pasitaikius keletai 
dienų su vaikais buvo išvykęs 
į Floridą.

— Ignas ir Sofija Sakalai, 
Labor Day proga lankėsi pas 
savo gimines Skrebunus, Vi
dugirius bei kitus ir naujos 
par. piknike. Tai buvo visų 
senai matyti svečiai.
— Pranas Alekna, kurio šei

ma buvo likusi Lietuvoje šio
mis dienomis gavo liūdną ži
nią, kad moteris ir 12 jnetų 
dukrelė yra išvežti į Sibirą.

— Vytautas Raulinaitiš, lais
vomis nuo darbo valandomis 
piešia įvairius paveikslus ren- 
giamajai Clevelande genocido 
parodai, kuri numatoma gruo
džio mėnesį.
— V. Sidzikauskas, buv. mi- 

nisteris, vykdamas iš Chica
gos į New Yorką buvo trum
pai pakeliui sustojęs Cleve
lande ir tarėsi tautiškais rei
kalais, ypač su genocido pa
rodos inciatoriais: J. Rima- 
šausku, V. Raulinaičiu, Gai- 
džiūnu ir kitais.
— P. Kliorys trem. darbe 

susižeidė ranką, kuri yra su
gipsuota.

— Ant. Svietkauskas, vete
ranas, vairuodamas savo nau
ją mašiną, įvykus nelaimei, 
ją labai sulamdė, tik laimė, 
kad pats ne taip jau sunkiai 
nukentėjo... M. D.

JAV lietusių jaunimas pasisa
ko Lietuvos bylos ir lietuvy

bės reikalu
Rugsėjo 8, 9 ir 10 dienomis 

Čikagoje įvyko Lietuvos Vy
čių organizacijos metinis su
važiavimas. Priimtos ir pa
siųstos rezoliucijos Amerikos 
kongreso namams, preziden
tui, Statė Department ir kit., 
reikalaujant jose pagalbos žu
domai lietuvių tautai. Išklau
sius Vliko pirm. prel. M. Kru
pavičiaus laiško, pasisakyta 
už greitesnį PLB įgyvendini
mo reikalą. Vyčių organizaci
ja iš savo pusės paskyrė J. 
Bulevičių (Boley) suėjimui į 
kontaktą su kitomis lietuvių 
organizacijomis virš minėtu 
reikalu. Nutarta tuoj išleisti 
dideliu tiražu leidinys apie 
Lietuvą ir komunistų žiauru
mus ten anglų kalba ir jį pa
skleisti po visą Ameriką. Lei
dinį paruošti apsiėmė panelė 
Avietėnaitė, kuri seimo metu 
tiesiog sužavėjo vyčius savo 
įdomia paskaita apie Lietuvą 
ir jos dabartinius vargus. Pri
imta rezoliucija visomis išga
lėmis remti Balfą.

Kun. J. Jutkevičiaus vado
vaujama Lietuvos Reikalų Ko
misija per paskutinius metus 
Lietuvos bylos reikalu parašė 
amerikiečių spaudai daug 
straipsnių bei laiškų. Ir to
liau patikėtas jam tas darbas. 
Seimui vadovavo: Vasiliaus
kas (Wesey), Mažeika ir po
nia Gabaliauskienė. Žymesnie
ji kalbėtojai bei sveikintojai: 
Lietuvos konsulas Čikagoje 
Dr. P. Daužvardis, ministras 
Sidzikauskas, prof. Vitkus, 
K. Kleiva, redakt. L. Šimutis, 
Čikagos miesto burmistras 
ir kt Bankietui vadovavo inž. 
Žiuris. Meninėje programoje 
pasirodė solistai A. Brazys ir 
Čikagos vyčių choras, vedant 
jį L. Šimučiui, Jr. Naujuoju 
Vyčių pirmininku išrinktas A. 
Vasiliauskas (Wesey). Šiuo 
metu vyčiai turi 49 kuopas su 
2,509 narių. Sekantis seimas 
ruošiamas New Yorke. L.V.

Sulaikytųjų dėl įskundimo 
reikalais

BALFo pirmininkas pasi
stengė sueiti į kontaktą su 
pačiu DP Komisijos saugumo 
viršininku M r. Bornštein ir tu
rėjo du ilgus posėdžius, pa
tiekdamas konkrečius faktus 

'ir kelias typingas sulaikytųjų 
bylas, išdiskutavo nuodugniai 
visus atvejus ir įrodė, kad iš 
4 sulaikytųjų 3 atvejai yra 
neteisingai sulaikyti. Susitar
ta su Saugumo Departamento 
viršininku, kad jis ar jo padė
jėjai dažniau tartųsi su mūsų 
įgaliotiniu J. Valaičiu ir britų 
zonoje su Pr. Zunde. Tokiu 
būdu bylų nagrinėjimas galės 
greičiau vykti ir bus teisin
gesni sprendimai.

Be to, BALFo pirmininkas 
parašė tais klausimais plačius 
memorandumus US komisijo- 
nieriui Bavarijai Mr. Shuster 
ir US Department of Statė.

Į pasitarimus iš Heidelber
go į Muncheną buvo atvykęs 
ir U.S. Armijos gen. štabo 
saugumo direktorius maj. Ro- 
bert Abraham. Išnagrinėjus 
lietuvių sulaikytųjų charakte- 
ringesnes bylas, BALFo pir
mininkas įteikė jam savo pa
aiškinimus raštu.

Svarbus pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. Vals

tijos apskr. kuopoms
Pranešam visų kuopų žiniai, 

kad metinis ir labai svarbus 
Moterų Sąjungos Conn. ap
skrities suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, spalio - October 
15 d., 1950. Prasidės 1:00 va
landą po pietų šv. Juozapo 
parapijos svetainėje John St., 
Waterbury, Conn.

Kviečiam visas kuopas 
skaitlingai pasiųsti atstovių. 
Kuo skaitlingiau atvyks ats
tovių, tuo sėkmingesnis bus 
suvažiavimas ir gausesnis ge
rais nutarimais. Kviečiame 
paruošti naudingų sumany
mų mūsų organizacijos labui.

Kviečiam Mass., Maine ir 
N. H. valstijų apskritį pri
siųsti atstovių į šį suvažiavi
mą, kad galėtume bendrai 
pasitarti organizacijos reika
lais.

Atstovės vykdamos į suva
žiavimą prašomos pasiimti 
savo ženklelius, kurie bus var^ 
tojami suvažiavimo metu 

Pirmininkė A. Hussey
■ Raštininkė M. Jokubaitė.

Sąjungiečių Dėmesiui!
Moterų Sąjungos Mass., Me. 

ir N. H. Apskrities metinis 
suvažiavimas atsibus spalių- 
October 29 d., šių metų, Šv. 
Pranciškaus -parapijos svetai
nėje, 105 Main Street, Athol, 
Mass. Dėl įvairių priežasčių 
diena suvažiavimo permainyta 
nuo spalių 8 d. į 29 d. š. m.

Sesijas pradėsime 1 vai. po 
pietų. Kadangi turime daug 
reikalų aptarti, prašome at
stovių nesivėluoti.

✓

Mass., Me. ir N. H. 
Apskrities Valdyba:— 

Pirmininkė A V. Kneižienė 
Pagelb. ir Ižd. T. Mitchell 
Raštininkė A. M. WacheU

Lietuvos piliečiams žinotina
šio karo pasėkoje į JAV iki 

šiol jau atvyko apie 24 tūks
tančiai lietuvių tremtinių. Iš 
ieškančiųjų darbo, darbdaviai 
dažnai reikalauja bent taip 
vadinamuosius “pirmuosius 
popierius”, atseit, kad darbo 
ieškantis būtų pareiškęs in
tenciją tapti J.’ A. Valstybių 
piliečiu. Tik po tokios intenci
jos pareiškimo praėjus nema
žiau dvejiems metams, bet iš
gyvenus nemažiau kaip pen- 
keris metus J. A. Valstybėse, 
ir nedaugiau kaip septyne- 
riems metams, daromi žygiai 
gauti “antruosius popierius”, 
t. y. šios šalies pilietybę.

Gavę "pirmuosius popierius” 
ir toliau pasilieka Lietuvos 
piliečiais iki jie taps JAV pi
liečiais. Todėl ir keliaudami į 
kurią nors kitą valstybę jie 
privalo turėti galiojantį Lie
tuvos užsienio pasą, kuris 
gaunamas Lietuvos Konsula
tuose New Yorke ir Čikagoje, 
kad galėtų gauti atitinkamos 
šalies vizą. Keliaujant į Kana
dą užtenka turėti tik sugrįži
mo liudijimą (Permit to Re- 
enter the United Statės).

/

Prieš prašydamas pasirinktos 
kelionei šalies vizos Lietuvos 
pilietis privalo gauti iš savo 
apygardos Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigos (Immi- 
gration and Naturalization) 
įstaigos (Immigration and Na
turalization Service) leidimą 
nekliudomai sugrįžti į JAV 
(Permit to Re-enter the 
United Statės).

Intencijos pareiškimas tapti 
piliečiu surašomas ant atitin
kamos anketos (Form N-300 
— Application for a Certifi- 
cate of Arrival and Prelimi- 
nary Form for a Declaration 
of Intention), kuri, pareikala
vus, gaunama iš artimiausios 

.imigracijos įstaigos (District 
Office). Iš tos pat įstaigos 
gaunami ir sugrįžimo leidimai 
pristačius tris paso fotografi
jas ir išpildžius reikalingą an
ketą.

Žemiau paduodame imigra
cijos įstaigų adresus, į ku
rias reikia kreiptis pilietybės 
intencijos pareiškimo ir su
grįžimo leidimų reikalais: 
Immigration and Naturaliza

tion Service
45 Kingman Street 

St. Albans, Vt.
Immigration and Naturaliza

tion Service
70 Columbus Avenue 

New York 23, N. Y.
Immigration and Naturaliza

tion Service
341 U. S. Post Office & 

Courthouse Bldg.
Calvert and Fayette Sts. 

Baltimore 2, Md.

TRY OUR DELICIOUS —
FRIED CLAMS — FRIED CHIKEN — SANDWICHS
FRENCH IRIES — ONION RINGS — ICE CREAM

FOUNTAIN SERVICE
Open 11 A.M. to 12 P.M. 7 Days Per Week

THE MEA •it ws
RO1TE 111

Immigration and Naturaliza
tion Service

220 Delaware Avė., 
Buffalo 2, N. Y.

Immigration and Naturaliza
tion Service

Post Office Bldg., 
Van Buren and Canal Sts. 

Chicago 7, III.

Immigr. and Naturaliz. Service 
73 Tremont Street

Boston 8, Mass.

Immigr. and Naturaliz. Service 
Lafayette Bldg., 

5th & Chestnut Streets 
Philadelphia 6, Pa.

Immigr. and Naturaliz. Service 
3915 Biscayne Blvd. 

Miami 37, Fla.

Immigr. and Naturaliz. Service 
3770 E. Jefferson Avė., 

Detroit 7, Mich.

Immigr. and Naturaliz. Service 
819 U. S. Courthouse 

811 Grand Avenue 
Kansas City 6, Mo.

Immigr. and Naturaliz. Service 
1060 Broad Street

Newark, New Jersey

Immigr. and Naturaliz. Service 
815 Airport Way 

Seattle 4, Wash.

Immigr. and Naturaliz. Service
U. S. Courthouse,

P. O. Box 2539
San Antonio . 6, Texas

Immigr. and Naturaliz. Service
458 South Spring Street

Los Angeles 13, Calif.
Immigr. and Naturaliz. Service 

Appraisers Bldg., 
630 Sansome St.

San Francisco 11, Cal. 
Immigr. and Naturaliz. Service 

U.S. Courthouse,
P. O. Box 1650 

EI Paso, Texas 
Immigr. and Naturaliz. Service

P. O. Box 461 
Honolulu, 9, T. H.

Kitokiais reikalais, kaip tai 
giminių, sužadėtinių ar šeimos 
narių atsikvietimo kreipiama
si į centralinę įstaigą: 
Commissioner of Immigration 

and Naturalization 
Philadelphia, Pa.
Lietuvos Generalinis 

Konsulatas New Yorke.

GYVAS RADINYS
— Žinai, vakar aš palikau 

buse bonką geros, stiprios 
degtinės.
— Ar nesiteiravai radinių 

skyriuje, gal rado?
— Teiravaus. Bet ten radau 

konduktorių, kuris tą bonką 
rado. Jis laikė ją rankoje.
— Pilną? ,
— Ne. Jis buvo pilnas, o 

bonka tuščia.

HUDSON, N. H.

Lietuviška sodyba

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

DARBININKAS

366 W. Broadu ay 
So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

.................................... pavardė

...............—............... —------------------------------ adresas



Antradienis, Rugsėjo 19, 1950 DARBININKAS

Lietuvių Bendruomenes 
Statuto pavyzdys

(Tęsinys)

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis — *.

BALSUOKITE Už ĮVAIRŪS SKELBIMAI

seniūnai turi sudaryti rinkikų sąrašą ir jį atskleisti rin
kikams tikrinti;

b. terminą, iki kurio galima siūlyti kandidatus į Tarybos 
narius;

c. balsavimo tvarką ir balsavimo dieną;
51. Ne mažiau kaip... (nurodyt kiekį) rinkikų gali pasiūlyti 

kandidatų sąrašą į tarybos narius. Kandidatų negali būti 
daugiau kaip renkama tarybos narių. Tas pats rinkikas gali 
pasirašyti tik vieną kandidatų sąrašą. (Jei renkama apy
gardomis, tai ne daugiau, kiek renka apygarda)-

52. Sąraše žymima kandidato pavardė, vardas, gimimo data 
arba amžius, verslas ir adresas. Drauge su kandidatų .są
rašu įteikiami ir jų raštiniai sutikimai būt renkamais tary
bos nariais.

53. Tinkamus ir laiku pasiūlytus kandidatus Bendruomenės 
Valdyba iš atskirų sąrašų raidyno eile surašo į vieną Ben
druomenės Tarybos narių kandidatų sąrašą, pažymėdama 
kiekvieno kandidato pavardę, vardą, gimimo datą arba am
žių ir verslą, ir jį išsiuntinėja apylinkėms paskelbti rinki
mams.

54. Balsavimo dieną Bendruomenės Valdyba gali skirti ne 
anksčiau kaip per 10 dienų kandidatų sąrašą paskelbus.

55. Vietose, kur yra daugiau kaip 5 rinkikai, Bendruomenės 
Valdybos nustatyta balsavimo tvarka balsavimo dieną bal
sai atiduodami apylinkės valdybos ar seniūno nurodytoje 
vietoje.

56. Nutolių nuo numatomos balsavimo vietos gyvenviečių rin
kikams, jei jų yra ne daugiau kaip 5, leidžiama balsuoti už 
akių. Tokių balsuotojų sąrašą sudaro Bendruomenės Valdy
ba, kuri ne vėliau kaip 7 dienas prieš balsavimo dieną pa
siunčia kiekvienam jų kandidatų sąrašą, nelipintą voką ir 
balsavimo kortelę. Balsuotojas, įrašęs balsavimo kortelėje 
ne daugiau sau patinkamų kandidatų, kaip renkama tary
bos narių, įdeda balsavimo kortelę į atsiųstąjį voką, jį už
lipina ir įdeda į antrą voką, kurį adresuoja Bendruomenei 
Valdybai, pažymėdamas jame savo kaip siuntėjo adresą, ir 
ne vėliau kaip balsavimo dieną pasiunčia Bendruomenės 
Valdybai. (Jei renkama apygardomis, tai balsavimo kor- 
telėn įrašoma ne daugiau kandidatų, kaip tai apygardai, 
kurioj rinkikas gyvena, priklauso).

57. Bendruomenės Valdyba tuo keliu gautus balsus suskaito,

□ Pasaulio pirmenybes lai
mėjo Jugoslavija, tepraląimė- 
jusi vienerias rungtynes Ar
gentinai l1/" - 2*2 ir su JAV 
sužaidusi lygiom 2-2.

Jugoslavija laimėjo taškų 
(partijų) 45*- - 14*/”, Ar
gentina 43*2, Vakarų Vokieti
ja 40*2, JĄV 40, Olandija 37, 
Belgija 32, Austrija 31 */2, 
Chile 30*/2, Prancūzija 28’c, 
Suomija 28, Švedija 27 VĮ, Ita
lija 25, Danija 22, Peru 21*/2, 
Norvegija 15 ir Graikija 12.
□ JAV nepralaimijo nė vie

nų rungtynių. Laimėjo prieš 
11 valstybių ir su 4 baigė ly
giom (su Olandija, Jugoslavi
ja, Prancūzija ir Austrija). 
JAV įveikė taipo gi Argenti
ną ir Vakarų Vokietiją po 
2*Į - l’zz, kurios vienose atsi
stojo priešaky JAV. JAV ko
mandos kapitonas H. Steiner 
nusiskundžia, kad komandoje 
nebuvę sutarimo. Didmeisteris 
Samuel Reshevsky, pavyz
džiui, išvyko į namus dėl žy
dų švenčių, nebaigęs rungty
nių.
□ Najdorf (Argentina) ir 

Unzicker (Vokietija) daugiau
siai pelnė taškų savo koman
doms. Žaisdami 1 lentoj jie 
sukorė po 11-2 taškų.
□ Romanas Arlauskas daly

vaus šių metų visos Australi
jos pirmenybėse, kurios per 
Kalėdas įvyks Bristone. Ar
lauskas, vykdamas į Bristoną 
žada pakeliui aplankyti Mel
burną ir Sydnėjų. Jis taipogi 
gins meisterio titulą Pietų 
Australijos pirmenybėse lap

kričio mėn.
□ Pietų Australija įveikė 

Vakarų Australiją 5-3. 1. Ar
lauskas - Lindlev *: - >2, 2. 
Endzelins - Hastings 1 -0. 3. 
Berzarįns - Pusepak 0-1,
4. Lidums - Stannard O-l,
5. Bowman - Harris *2 -
6. Berriman - Timoshenko 1-0,
7. Stojanovaky - Stannard 1-0,
8. Zoricb - Fester 1-0.
□ Naujos Anglijos 1950 pir

menybėse, Providence, R. 1., 
kaip žinome, pasižymėjo Ka
zys Škėma, laimėdamas antrą 
vietą. Tose pirmenybėse dar 
dalyvavo ir neblogai pasirodė 
Kazys Merkis, kuris surinko 
3*/» taškų (iš 6) ir vienodai 
atsistojo su New Hampshire 
meisteriu Orlando Lester ir 
Carl Grossguth iš R. I.
□ Kazys Merkis, Golden 

Knights 1949 Tournament’o 
antro (semi-final) rato var
žybose įveikė trečią priešinin
ką Jack D. Bush iš Kansas 
City, Missouri. Ankščiau lai
mėjo prieš J. Lieberman, Pa. 
ir P. M. Lozano, Ohio.
□ Chicagos Grandies šach

matininkai pradėjo rudens se
zoną ir renkasi kas šeštadie
nis į Gage Park rūmus.
□ Bostono komandų kapito

nai spalių 4 d. Boylstono klu
be susirenka aptarti Metropo
litan lygos pirmenybių reika
lų. Į pirmenybes nestos Lyn- 
no klubas, bet jo vieton, grei
čiausia, bus įkeltas Cambridge 
YMCA klubas su W. Mitchell, 
E. Undenvood, F. Sanborn ir 
kitais.

A. J. NAMAKSY
Real Estate A 

Insurance
409 W. Bro*dway

SO. BOSTON, MASS.
OWoo Tol. SOuth Boston 8-6648 

Res. 87 Oriole Street
W«st Rasbury, Mana.

TEL. PA—7 1Z33 W

TREJANKA

John J. Moakley
kandidatą iš Ward 7-to
House of Representatives. 
John J. Moakley visą laiką 
gyvena septintame warde ir 
yra antrojo pasaulinio karo 
veteranas. Jis baigė Thomas 
Hart School ir South Boston 
High School ir nuo jo pasi- 
liuosavimo iš Laivyno jis lan
kė Miami universitetą ir Bent- Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
ley’s School of Accounting Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
and Finance. Jis aktyvus na
rys Veterans of Foreign Wars, Šiaurės Amerikos, Canados — 
American Legion ir Massa- 
chusetts Statė Employees As- 
sociation.

Jonas Vartavičius,
489 E. 7th St.,

So. Boston, Mass.
Pol. Skl.

mo ligi 
ponijoje

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė Trejan
ka. Mūsų Trejkn- 
kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji-

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto,

tralinės Amerikos, Mezicos,

ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

75 
sų

IŠNUOMUOJAMI KAMBA
RIAI atskiri mebliuoti, gra
žioje vietoje Dorchesteryje. 
Skambinti kasdien telefonu 
TAlbot 5-7048 nuo 6 iki 10 
vai. vakare. (19-22-26)

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

pagal siuntėju adresus atžymi “balsuotojų už akių’’ sąra
še, vokus atidaro, išima vokus su balsavimo kortelėmis, 
sumaišo, suskaito ir paskum, juos atidarius, suskaito bal
savimo korteles ir už kiekvieną kandidatą paduotus balsus.

58. Balsavimo vietose ir balsų skaičiavimo metu gali dalyvauti 
ir kandidatų sąrašų įgaliotiniai.

59. Balsus skaičiuojant suskaitoma, kiek balsų yra gavęs 
kiekvienas ‘kandidatas, kiek balsų yra gavę visi kiekvieno 
sąrašo kandidatai ir kiek galiojančių balsų yra paduota iš 
viso už visus kandidatus.

60. Gautasis paduotų balsų už visus kandidatus skaičius dalo
mas iš renkamųjų tarybos narių skaičiaus ir gautasis dal
muo yra tarybas nario renkamasis skaičius, iš kurio dalo
ma kiekvieno sąrašo gautųjų balsų skaičius ir gautasis dal
muo bus tam sąrašui tenkančių mandatų skaičius. Jei tuo 
keliu gautus visų kandidatų sąrašų dalmenis sudėjus išeitų 
mažesnis skaičius, kaip renkama tarybos narių, tai trūks
tamieji tarybos nariai eina iš likučių. Sąrašas, nesurinkęs 
renkamojo skaičiaus, likučiu nelaikomas.
PAVYZDYS: Renkama 7 tarybos nariai. Paduoti 4 kandi

datų sąrašai. I-jo sąrašo kandidatai surinko 320 balsų, 
II-jo — 180, III — 407 ir IV — 640 balsų. Iš viso už 
visus sąrašus paduota 1547 balsai. 1547:7=221. Taigi 
renkamasis skaičius 221. 320:221=1 ir 99 lieka. 180:221 
— vieneto negaunam. 407:221=1 ir 186 lieka. Ir 640:221 
= 2 ir 198 lieka. Sveikuosius dalmenis sudėję gaunam 4. 
Trūkstamieji 3 eis iš likučių ir teks dar po 1 sąrašam I, 
III ir IV. H-sis renkamojo skaičiaus nesurinko ir likučiu 
nelaikomas. (Sistema iš paviršiaus atrodo sunki, bet yra 
lengva).

61. Tarybos nariais daugiausia iš eilės balsų gavę sąrašo kan
didatai. Tarybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių iš ta
rybos pasitraukus, į jo vietą įeina daugiausia iš eilės balsų 
gavęs to sąrašo kandidatas.

62. Kiekvienas rinkikas gali skųstis Bendruomenės Garbės 
Teismui, o kur jo nėra Bendruomenės Valdybos ad hoc 
sudarytai komisijai per 3 dienas:
a. rinkikų sąrašą atskleidus dėl neteisėtai įtrauktų ar neį

trauktų sąrašan;
b. kandidatų sąrašą paskelbus dėl jo viso ar dėl atskirų 

kandidatų įteikimo tvarkos ir teisės kandidatuoti;
c. nuo balsavimo dienos dėl balsavimo;
d. dėl atskirų Bendruomenės Valdybos nutarimų rinkimų 

reikalu nuo jų padarymo dienos.
63. Skundai rinkimų reikalu turi bųti išspręsti ne vėliau kaip 

per 7 dienas juos gavus. Garbės teismo sprendimai galuti
niai.

64. Esant pasiūlytam vienam kandidatų sąrašui, be balsavimo 
visi pasiūlytieji laikomi tarybos nariais.

65. Renkant daugiau kaip 9 tarybos narius, rinkimai pagal 
aukščiau išdėstytus nuostatus vykdomi atskiromis rinkimų 
kas ir sekretorius. Taryba gali nutarti ir kitą prezidiumo 
sudėtį.
apygardomis, negalima sudaryt didesnės apygardos, kaip 9 
nariams).

66. Bendruomenės Tarybą sesijos šaukia Bendruomenės Valdy
ba, pranešdama tai raštu kiekvienam tarybos nariui ne vė
liau kaip 10 dienų prieš. Pranešime pažymima sesijos pra
džios laikas ir vieta.

(Bus daugiau)

PAIEŠKOJIMAI
Abloževičiūtė, Domicelė-Ka- 

rolina, iš Kauniškio km., Pa
nevėžio ap.

Adomaitis, Juozas, iš Gnie- 
vų km., Sakių ap., sūnus Sta
sio ir Palionės.

Barzdaitis, Antanas, iš Tal- 
kiškių km., Paežerių vi., Vil
kaviškio ap.

Dubickas, iš Darsūniškio 
par., Kruonio vi.

Firavičius (Piravičius), Sta
sys, iš Peštvėnų km., Sere
džiaus v., Kauno ap.

Genselis, Juozas, iš Mardo- 
sų km., Marijampolės ap.

Grigaitis, Jurgis iš Gutkai- 
mio km., Kybartų vi.

Jasiūnienė - Mučinskaitė, 
Kastutė.

Kalvaitytė - Voluckienė, An
tanina, ir sūnus Jonas bei 
duktė Marcelė, našlė ir vaikai 
Juozo Valucko.

Krollius, Anė, Ema, Fricas, 
Liudvikas ir Morta, iš Pentiš- 
kių km., Šakių ap.

Masteika, iš Juodaičių par., 
Ariogalos vi.

Michelkevičiūtės, Sofija ir 
Veronika, gimusios Ameriko
je, kurį laiką gyvenusios 
Kaune - Šančiuose.

Mockevičiūtė, Ona, iš Seinų

ap., duktė Simano ir Petronės 
Bagdoniūtės.

Mučinskaitė - Jasiūnienė, 
Kastutė.

Mučinskas, Povilas, iš At- 
kočių km., Deltuvos vi., Uk
mergės ap.

Pranaitytės, Rozalija ir jos 
sesuo, iš Seredžiaus vi., Kau
no ap.

Rupeikaitė - Vinalis, Eleo
nora ir vyras Vinalis, Vincas 
bei vaikai.

Šakurskaitės, Domicėlė, ir 
Ona, iš Draudenių km., Žigai
čių vi., Tauragės ap.

Salys, Kazys.
Savickaitė, Elena, duktė An

tano, gim. Amerikoje, kurį 
laiką gyveno Lietuvoje.

Smailytė, Saliomėja, iš Kai- 
rionių km. Širvintų vi., Uk
mergės ap.

Užupytės, dukterys mirusio 
Jono Užupio, kilusio iš Menki- 
nių km., Sintautų vi., šakių a.

Valuckas, Jonas, sesuo Mar
celė ir motina Valuckienė - 
Kalvaitytė, Antanina, vaikai 
ir našlė Juozo Valucko.

Vinalis - Rupeikaitė, Eleo
nora ir vyras Vinalis, Vincas, 
bei vaikai.

Višteliūnaitė, Veronika, iš

PARSIDUODA 1949 Buick 
Super, dvejos durys, Sedanet- 
te, tamsiai žalias, naujos pa
dangos, radio, šildytuvas, lan
gų valytuvas, visoki pridėč- 
kai, nauji užvalkalai, mažai 
įvažinėtas. Kaina prieinama.

Kreiptis bet kada: Jonas 
Petronis. 929 4th St. So. Bos
ton. Telefonas 8-0036. Savi
ninkas parduoda, nes išvyksta 
į karo tarnybą. (19-22 >

Biržų, gyv. Buenos Aires, Ar
gentinoje.

Vizgaitis, Motiejus.
Vizgaitytė, Marija.
Bražinskienė - Sakalauskai

tė, Michalina, ir duktė Bra- 
zinskaitė, Ona.

Čepaitis, Mykolas, iš Ilguo- 
čių km., Radviliškio vi., Šiau
lių ap.

Dėdinas, Andrius, iš Vaitie- 
kupių km., Sintautų vi., Ša
kių ap.

Draugelis, Jurgis, iš Narto 
km., Marijampolės ap.

Dubauskienė - Masolaitė, 
Domicėlė, iš Smukutės km., 
Sartininkų vi., Tauragės ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

Julia Mack prašo piliečių
paramos

H orcester, Mass.
Artinasi pirminiai rinkimai. 

Kandidatė į valstybės kongre
są yra lietuvaitė, Mary B. 
O’Toole (Parulytė). Ji yra 
gabi moteris ir gerai supranta 
Amerikos padėtį. Taigi, prašo 
lietuvių ir bendrai visų pilie
čių, gyvenančių VVorcester, 
Aubum, Berlin, Boylston. 
Framingham, Grafton, Hop- 
kinton, Holden, Northboro, 
Southboro, Shrewsbury, Ster- 
ling, Sudbury, W. Boylston, 
Weston, Waltham, Wayland 
ir Westboro, Massachusetts, 
Mary B. O’Toole (Parulytę). 
suoti už lietuvę kandidatę 
antradienį, rugsėjo 19 d. bal-

Pirm Pirksiaat Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

;oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
T piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8*3141, So. Boston, Mass.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Draugijų Valdybų Adresai
MAHOHEYIFAV, IHC

119 Beimant St., 
Brockton, Mass.

CADILLAC PONTIAC |

WM. H. BASSETT CO. :
1782 Main St. 33 Main St. ]

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th SL, So. Boston, Man. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailtūntonė,

8 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų RaSt. — B. Cūnienė,

409 Broadway. So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0948.

Iždininkė — Ona Šiauria, 
51 Tampa SL, Mattapan, Maaa. 

Tvarkdhrė — M. MatejoSkienė, 
866 E. 5th St.. So. Boston, Mass. 

Kasos GI—Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką-

I
I

I
I

•V. JONO EV. BL. PA6ALPIN6B 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininku — Viktoru Medonis, 
21 Sanger St, So. Boaton, Maaa 

Vice-Plrm. — Vincu Stakutia, 
684 Sixth St, So. Boston, Mus.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston, Masa.

Fln. Rait — Aleksandru Ivaika, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Masa 

Iždininkas—Stasys K. GriganaviCiua 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mua

Marialka — Jonu Zaikia,
787 Broadway, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus ku tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pu protokolų raitininką.

YAKAVONIS
■hmeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary’ Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tei. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia šermenims Dykai 

Tai. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broaduay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas*, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Mt. Hope Florist 
formerly Jacob’s, 

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages I 

a Specialty
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Atstatomas normalus 
laikas

Sekm. rūgs. 24 baigsis Day 
Light Saving laikas ir prasi
dės Standard time. Laikro
džiai nuo šeštadienio 12-tos 
vai. nakties nustatomi vieną 
valandą vėliau, 
madienį jau vėliau.

Gausiai lankomas Prel. 
K. Urbonavičius,

kurs gydosi ir sveiksta gar
sioje Deaconess ligoninėje 
Palmer name Bostone. Be na
miškių, mūsų gerb. poetą lan
kė Torronto Arkivyskupas, 
Prelatas Ambotas, kun. Juras, 
kun. Jenkus, • kun. Juškaitis, 
Dr. Ed. Abračinskas ir k. Daž
niausiai mūsų mylimą ligonį 
lanko Dr. Juozapas Landžius- 
Seymour.

Misijos
Sekmadienį vietiniai kunigai 

paskelbė trijų savaičių lietu
viškai misijas moterims ir 
merginoms. Misijos prasidės 
spalių 2 d. 7:30 v.v., baigsis 8 
d. 3 v. p.p.

Misijos vaikams bus veda
mos lietuviškai nuo spalių 3 
d. iki 7 d.

Vyrams ir vaikinams misi
jos lietuviškai prasidės spa
lių 9 d. 7:30 v.v., baigsis spa
lių 15 d. 3 v. p.p.

Angliškai misijos prasidės 
spalių 16 d. ir baigsis spalių 
22 d. 3 v. p.p.

Vaikučiams angliškai misi
jos bus vedamos nuo spalių 
18 d. iki 21 d.

Kunigai ragina visus rengtis 
prie misijų, kad jas gerai 
likus.

Septyni šimtai mėty nuo 
Mindaugo krikšto

vainikuotas karaliumi, 
nužudžius,

at-

Pagreitinamas 
, susirinkimas

Tretininkų Brolijas pamal
dos ir susirinkimas įvyks šį 
trečiadienį, tai yra viena sa
vaite ankščiau, kadangi yra 
norinčių važiuoti į uždaras re
kolekcijas pas tėvus pranciš
konus ir šv. Pranciškaus 
šventę.

Kun. VI. Jeskevičius, S.J.
išvažiuodamas Prancūzijon 

pasakys pamokslą LDS seimo 
proga rūgs. 23 d. 10 v. r. ir 
kitą rūgs. 24 d. 10 v. r. šv. 
Petro bažnyčioje. Tos dvi die
nos bus jo atsisveikinimo die
nos su Bostonu.

Krikštai
Rūgs. 17 d., buvo pakrikšty

ta Liuda Marija, duktė Prano 
ir Mortos (Trinkaitės) Gaida
mavičių. gyv. 448 E. 7th St. 
ir Judita - Ona. duktė Oliverio 
ir Bronislavos (Geronaitytės) 
Slavinskų, gyv. 301 E. 8th 
Street.

Retos ceremonijos Naujoje Anglijoje LIETUVIŠKOJI MOKYKLA-
VISŲ MŪSŲ REIKALAS

d. American 
ruošia didelį 
Hancock rū- 
Dalyvaus Šv.

Kitais metais sueina septyni 
šimtai metų, kai senosios Lie
tuvos valstybės kūrėjas, di
dysis kunigaikštis Mindaugas 
priėmė krikštą ir įsteigė pir
mąją vyskupiją. Jis taip pat 
pirmas ir vienintelis iš Lietu
vos kunigaikščių popiežiaus 
buvo
Nors Mindaugą 
Lietuvos krikštijimo darbas 
sustojo ir iš naujo buvo at
gaivintas tik Vytauto ir Jo
gailos laikais, bet pati krikš
čionybės pradžia Lietuvoje 
laikoma nuo Mindaugo krikš
to.

Lietuvių Kultūros Institu
tas, susitaręs su Katalikų Fe
deracija, yra sudaręs komisi
ją, kuri rengia pranešimą 
Pittsburge šaukiamam Ame
rikos Lietuvių Katalikų Kon
gresui. Norima tą klausimą 
iškelti ir pasvarstyti, kaip 
būtų geriau šią istorinę su
kaktį paminėti. Jei kas turė
tų kokių pasiūlymų, prašome 
juos siųsti “Darbininko” 
dakcijai. Jie bus perduoti 
nėtai komisijai.

Trečiadienį, rugsėjo 14 d., 
Šv. Kryžiaus Katedroje Bos
tone buvo konsekruoti du nau
ji vyskupai — Thomas J. 
Markham ir Eric F. Macken- 
zie. Konsekratorium ir pa
mokslininku buvo J. E. arki
vyskupas Richard J. Cushing 
Dalyvavo virš trijų tūkstan
čių žmonių.

J. E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing aukštai iškėlė 
abiejų naujų vyskupų, save 
pagelbininkų, darbus Bažny
čiai. Jis nurodė, kad abu gi
lūs mokslo žinovai, uolūs pas
toracijoje ir labdarybėje.

Vysk. MacKenzie yra žymus 
kanonų žinovas ir profesorius. 
Vienas jo buvusių studentų, 
dabar yra profesorium Šv. 
Jono Seminarijoje. Naujas

vyckupas buvęs Amerikoj Ka
nonų Draugijos pirmininku. 
Amerikos advokatų organiza
cija pagerbė jį pakviesdama į 
tarpprofesionalinį komitetą 
vedybų ir divorsų klausimus 
svarstyti.

Vyskupas Thomas F. Mark
ham yra pasižymėjęs labdary
bėje. Karo metu buvo Romos 
mieste ir ten nuolat rūpinosi 
labdarybe. Popiežius Pijus 
XII jį pagerbė suteikdamas 
jam Apaštališkojo Protonota- 
ro laipsnį. Tai duoda jam tei
sę pontifikaliu būdu atnašauti 
šv. Mišias.

Abu vyskupai kilę iš kuk
lių šeimų. Vyskupo MacKen
zie tėvas buvo dailidė, o vys
kupo Markham tėvas buvo 
policininkas.

mokėti jokio 
leidžia vaikus 
tegu nemoka 
tol, kol galės 

mo-

American Baltic Society veikia

Komp. J. Kačinskas diri
guos šv. Petro parapijos cho
rui per literatūros ir muzikos 
vakarą.

re- 
mi-

O kas čia tokio?
Bostono Federacijos sky

rius rengia ciklą paskaitų vi
suomenei. Ateinantį penkta- 
dienį, rugsėjo mėn. 22 d., 7:30 
vai. vakaro po bažnyčia bus 
kun. K. Mažučio paskaita te
ma: “Na, o kas čia tokio”. 
Lietuviškoji Bostono visuome
nė <ra prašoma skaitlingai 
dalyvauti.

Vincentiečių šv. Valanda
Rūgs. 17 d. 3 v. p.p. Šv. 

Margaritos bažnyčioje Brock- 
tone įvyko Šv. Vincento de 
Paulo draugijų šios diecezijos 
šv. Valanda. Dalyvavo pora 
Monsignorų, 30 kunigų ir 
pilna bažnyčia vincentiečių. 
Turiningą pamokslą pasakė 
šv. Jono Seminarijos profeso
rius Laurynas J. Riley. Iš lie
tuvių dalyvavo kun. Virmaus- 
kis, K. Šidlauskas ir V. Širka.

Visi vyrai atkalbėjo maldą 
prašydami Dievą, kad Bažny
čia paskelbtų palaimintu Fre
deriką Ozanan šios draugijos 
įsteigėją.

Pabaltiečių meno 
festivalis

Lapkričio 11 
Baltic Society 
koncertą John 
muose Bostone.
Petro lietuvių parapijos cho
ras, diriguojamas kompoz. 
Jeronimo Kačinsko, lietuvių 
tautinių šokių ansamblis, va
dovaujamas p. O. Ivaškienės, 
operos solistas St. Liepas, A. 
Tataroniūtės dainos ansam- 
lis. Latviai pasirodys su okte
tu, piano solo ir taut. šokiais. 
Estai: solistė R. Keskula, 
vargonai solo ir tautinis bale
tas solo.

Lietuvių organizacijos pra
šomos tą vakarą neruošti ki
tų parengimų, kad norintieji 
galėtų atvykti į John Han
cock salę pasiklausyti reto 
koncerto.

Dr. Domas Jasaitis 
penkerius metus vadovavęs 

Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
tremtyje, su šeima yra atvy
kęs į JAV ir laikinai sustojęs 
New Yorke. Daro pastangų 
įsikurti Bostone. Aplankęs 
“Darbininko” redakciją, reiš
kė vilties, kad gali ir pavykti, 
sutvarkius kaikuriuos forma
lumus. Jo sūnus yra Bostone 
ir studijuoja mediciną Boston 
university. Prieš karą Dr. 
Domas Jasaitis dirbo Šiauliuo
se.

Ketvirčio metų pasninkai
išpuola šios savaitės trečia

dienį, penktadienį ir šešta
dienį.

% Vestuvės
Rūgs. 17 d. Petras Šnaras 

susituokė su Elena Barysaite, 
gyv. 1774 Columbia Rd., So. 
Boston, Mass.

JAV kariai globoja nuo tėvų pasimetusi korijtetj berniuką.

I

Sao 
kle-

Svečias iš Pietų 
Amerikos

Kun. P. Ragažinskas, 
Paulo lietuvių parapijos
bonas, yra atvykęs aplankyti 
JAV ir Kanados. Kelioms die
noms sustojęs Bostone, buvo 
užėjęs ir į “Darbininko” re
dakciją. Besikalbant papasa
kojo, kad Sao Paulo mieste 
yra apie 15,000 lietuvių, o vi
soje Brazilijoje — apie 40,000. 
Sao Paulo lietuvių parapija 
turi ir savo mokyklą, kurią 
lanko apie
Mokoma portugališkai ir lie
tuviškai. Parapijoje dirba iš 
tremties atvykę dar trys ku
nigai: kun. Milius, kun. Vale
vičius ir kun. Miliauskas.

1000 lietuviukų.

Rugsėjo 7 d. įvyko pirma
sis valdybos ir direktorių po
sėdis po vasaros pertraukos. 
Pirmininkė p. Bronė Pilypai- 
tė - Cleveland padarė išsamų 
pranešimą apie draugijos dar
bus vasaros metu. Valdyba 
gėrėjosi p. Cleveland apdairu
mu laiku pastebėti amerikie
čių spaudos straipsnius, ku
riuose palankiai arba klaidin
gai paliečiama Baltijos vals
tybių žaizda. Pirmininkė yra 
parašiusi nemaža laiškų laik
raščių redakcijoms. “New 
York Times” liepos 22 d. įdė
jo jos laišką, liečiantį Pabalti
jo valstybių balsą U. N. akci
jos Korėjoje 
laiškų buvo 
doje.

Šiuo metu
yra 
darbiauti 
mittee ! 
“Laisvės Žygio” (Crusade for 
Freedom) akcijoje. Tuo rei
kalu susirišta su Bostono re
gionaliniu komitetu (Mr. 
Stanwood, 80 Federal St., R. 
301), gauta blankų deklara
cijai parašams rinkti ir ženk
lelių. Tatai padaryta atsilie
piant į spaudoje paskelbtą 
gen. Lucijaus D. Clay atsišau
kimą į Amerikos visuomenę

tilto” lai- 
pirminin- 

Laisvosios 
kuris an-

Free Eu- 
“ Laisvės Žy- 

propagandinę akciją ati- 
Eisenhower rug- 

Mes džiau- 
amerikiečiai jau 

suprato bolševiz-

yra būti- 
reikalas jas organizuoti, 
turi pasirūpinti vaikų tė- 

ir lietuviai mokytojai bei 
darbuotojai. Visi gerai

proga. Panašių 
ir Bostono spau-

A. Baltic Society 
užsiangažavusi bendra- 

i su National Com- 
for a Free Europe

Lietuvių Radijo Valandos Programos Rėmėjų
susirinkimas įvyko ketvir

tadienio vakare So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
klubo naujame name. Dalyva
vo nuoširdūs radijo progra
mos rėmėjai ir rėmėjos: Vin
cas Balukonis, Sr., komisijos 
pirmininkas; Blanche Cunie- 
nė, sekretorė; Dr. A. L. Kapo- 
chy, iždininkas; vice pirminin
kai — adv. Jonas Grigalius, 
Adolfas J. Namaksy, Juozas 
Arlauskas, Adomas Druzdis. 
Silvestras Zavadskas. Publi
kacijos komisijos nariai: Jo
nas J. Romanas, Sr., Edmun
das Gailius, Aleksandras Ivaš
ka ir Valentinas Vakauza; 
šeimininkės: Blanche Stra- 
vinsky, Mary Gailius, Kathe- 
rine Namaksy, Mary Ross, 
Ona šiugždiehė. Taip pat yra 
pakviesti talkon Stasys Griga- 
navičius, Kastantas Šidlaus
kas, Vytautas Santackas, An
tanas Šiugžda, James Smig
ias, Juozas Lekys, Al. Skapa- 
ras, adv. Antanas J. Young, 
Stasys Jakutis, V. Vilutis, 
licija Grendelytė ir kiti.

Susirinkusieji
svarstė Lietuvių Radijo 
landos programai remti klau
simus ir pasižadėjo rūpintis, 
kad gerai pavyktų rengiamas 
“Šurum-Burum" spalių - Oc- 
tober 22 d., sekmadienį, 6 vai. 
vakare Lietuvių Piliečių klubo 
naujoje salėje, W. Broadway 
(kampas E Street),

So. Bostone, paklo- 
radijo programai 
Vincas Balukonis, 
Zavadskas, Geral-

Juozas Arlauskas, savinin
kas Boris Beverage Co., 220 
E Street, 
jo $20.00 
palaikyti. 
Silvestras
das Vareika pažadėjo aukoti 
daiktines dovanas. Visi daly
viai ir dalyvės pasiėmė platin
ti tikietų. Nutarta kviesti į 
garbės komitetą pirmininku 
Aleksandrą Ganiprauską, na
riais — adv. Joną Grigalių, 
adv. A. O. Shallną, Praną 
Razvadauską ir k.

Norintieji paremti “Šurum- 
Burum” ir paplatinti tikietų, 
maloniai prašomi kreiptis į 
Blanche Cunys, 409 W. Broad- 
way, 
8-0948. 
riamas 
landos 
Radijo
pranešėju yra Antanas Knei
žys. Radijo programa trans
liuojama iš WESX stoties, 
Salėm, Mass., nuo 11 vai. ryto 
iki 12 vai. vidudienio. Pasuki
te savo radijo mygtuką ant 
1230 bangos, ir galėsite pasi
džiaugti lietuviškąją progra
ma visą valandą.

Tel. SOuth Boston 
Parengimo pelnas ski- 
Lietuvių Radijo Va- 
programai paremti, 
programos vedėju ir

Fe-

rimtai ap- 
Va-

talkininkauti “Laisvės Žygio” 
akcijai. Buv. JAV karinis gu
bernatorius Vokietijoje pažįs
ta sovietus iš “oro 
kų. Jisai apsiėmė 
kauti amerikiečių 
Europos Komitetui,
tibolševikinei propag andai 
plėsti ketina įrengti Vakarų 
Europoje visą eilę galingų 
radijo siųstuvų. Vienas toksai 
siųstuvas (Radio 
rope) jau veikia, 
gio”
darė Gen. D. 
sėjo 4 dieną, 
giamės, kad 
ne tik patys
mo grėsmę pasauliui, bet dar 
imasi iniciatyvos skleisti tiesą 
apie tariamuosius sovietinius 
laisvės apaštalus kitiems.

Am. Balt. Society taip pat 
ruošiamas baltų meno festiva
lis Bostone lapkričio 11 d. 
Rūpinamasi tinkamai išgar
sinti tą vakarą amerikiečių 
tarpe per spaudą ir asmeniš
kais pakvietimais. Bilietų kai
nos nuo $1.20 ir $1.80. Jei bū
tų kiek pelno, nutarta paskir
ti jį į vargą patekusiems pa- 
baltiečiams naujakuriams su
šelpti. Festivalio garbės komi
tete sutiko dalyvauti ameri
kiečių, latvių, estų ir lietuvių 
veikėjai. Smulkiau bus pa
skelbta išleistoje programoje.

Kaip kasmet, taip ir šiame 
sezone bus surengta keletą 
kultūrinių vakarų. Artimiau
sieji bus spalio 28 ir gruodžio 
1 d. Pastarojo programoje da
lyvaus ir indai studentai. Lie
tuvių visuomenė mielai kvie
čiama dalyvauti. J. G.

Pabaltiečių mitingas 
Bostone

Atsiliepdami į gen. D. Ei- 
senhowerio ir gen. Lucius D. 
Clay kvietimą prisidėti prie 
“National Committee for a 
Free Europe’ 'organizuojamos 
antibolševikinės propagandos 
— “Crusade for Freedom”, 
Pabaltiečių draugija Bostone 
(American Baltic Society) 
šaukia visų lietuvių, latvių ir 
estų mitingą rugsėjo (Sept.) 
23 dieną 8 vai. vak. Bostone, 
Girls Latin School (Hunting- 
ton Avė. ir Longwood Avė. 
kampas). Važiuoti nuo Park 
Street subway “Huntington 
Avė”. Bus meninė programa 
ir kalbėtojai. Kontrabasu 
griež estas L. Juht, Boston 
Symphony dalyvis. Dainuos 
kvartetas, dalyv. A. Tatarony- 
tei. Svečiai gaus atminimui 
Crusade for Freedom ženkle
lius. Jokių bilietų nereikia. 
Kviečiami visi Amerikos lie
tuviai.

• Pranas Vainauskas nuo 
rugpjūčio 25 d. pakviestas sa
vaitraščio Amerika adminis
tratoriumi.

Kur Bakūžė Samanota
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūros In

stituto leidinys. Kaina $2.00.

priežasčių savo vaikų į tą mo- 
kykląš dar neatsiuntė, yra jos 
tikrai laikas tai padaryti. Mo
kyklą išlaiko Liet. Kult. Rė
mėjai, kurie jungia visus lie
tuvius. Visi tėvai, kurie gali, 
yra kviečiami būti Liet. Kult. 
Rėmėjų nariais ir mokėti per 
mėnesį $1 nario mokesčio.

Kurie negali 
mokesčio ,tegu 
į mokyklą ir 
jokių mokesčių
tai daryti. Lietuviškos 
kyklos išlaikymas yra ne vien 
tėvų ir mokytojų reikalas. Vi
si Bostono ir apylinkių lietu
viai yra kviečiami bent nedi
dele auka prisidėti prie mo
kyklos palaikymo. Tam progą 
sudarys ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. 3 vai. po pietų 
Municipal Building salėje ren
giamas puikus lietuvių litera
tūros ir muzikos vakaras. At
vykdami į literatūros vakarą, 
parodysime palankumą mūsų 
menininkams, o ta proga 
duodami aukų prisidėsime 
prie lietuviškos mokyklos pa
laikymo. Tuo pačiu prisidėsi
me prie lietuvybės išlaikymo 
šiame taip svarbiame krašte.

Tat visi renkimės į ateinantį 
sekmadienį įvykstantį lietera- 
tūros ir muzikos vakarą!

K. Mockus.

Kol pasiseks tinkamiau su
sitvarkyti, šeštadienių lietu
viškos mokyklos yra vienin
telė galimybė lietuvių vaikams 
mokytis savo kalbos, literatū
ros, istorijos, geografijos, dai
nų ir k. Tokios mokyklos jau 
veikia daugelyje vietų, kur 
susidaro didesnis lietuvių vai
kų skaičius. Jeigu kur tokios 
mokyklos neveikia, 
nas 
Tuo 
vai 
kiti
žinome, kad tik patys galime 
pasirūpinti savo 
višku auklėjimu. Niekas kitas 
to nepadarys. Priešingai, 
daug kur ir su kliūtimis susi
tiksime. Mūsų pareiga taip 
susitvarkyti, kad nė vienas 
lietuviukas neliktų be lietuviš
ko auklėjimo. Be abejo, vien 
šeštadieniais veikiančios mo
kyklos kaip reikiant spragos 
neužkiš, bet jos padės tė
vams palaikyti lietuvybę. Tai, 
ko nespės atlikti mokykla, 
turės papildyti patys tėvai.

Daugelyje vietų šeštadieni
nės mokyklos pradėjo jau 
antruosius mokslo metus. Ne
galime norėti, kad tos mo
kyklos veiktų be jokių lėšų. 
Kadangi, kolkas neturime jo
kio centralizuoto organo, ku
ris rūpintųsi lietuviškomis mo
kyklomis ir kitais išeivių lie
tuvių gyvybiniais reikalais, 
turime kiekvienoje vietoje pa
sirūpinti, kad mokyklos tvar
kingai dirbtų ir būtų visuo
menės finansiškai remiamos.

Šiuo atveju norime konkre
čiai kviesti Bostono ir apylin
kių lietuvius parodyti vis dau
giau susidomėjimo So. Bosto
ne veikiančia šeštadienio lie
tuviška mokykla. Toji mokyk
la savo darbą plečia. Šiais me
tais veiks ne tik visos pra
džios mokyklos, bet ir visos 
gimnazijos klasės. Į ją gali 
atvykti vaikai iš viso did. Bos
tono, skaitant ir Cambridge. 
Visiems lietuviams tėvams, 
kurie ligi šiol dėl kokių nors

vaikų lietu-

Poetaa Jonas Aistis daly
vaus š. m. rugsėjo mėn. 24 d. 
rengiamam literatūros vakare.

Lietuvių Kultūros 
Rėmėjams Bostone

Pranešame, kad visų pato
gumui yra suorganizuota nuo
latinė agentūra, priimanti na
rio mokesčius (po $1 mėne
siui). Agentūros adresas: A. 
Ivaška, “Ųith. Furniture”, 326 
Broadway, So. Boston. Didžio
ji dalis lietuvių kultūros rė
mėjų yra laiku užsimokėję, ar 
net priekin už visus metus, 
tuo būdu padėdami lengviau 
dirbti šeštadieninei Lituanisti
kos mokyklai. Tačiau dalis 
kultūros rėmėjų neturėjo pro
gos savo įnašų sumokėti. Pra
šoma dabar atlikti, kad galė
tume savo darbą tęsti ir plės
ti, palaikydami kultūrinį dar
bą lietuvių tarpe ir mokydami 
lietuviškai mūsų jaunimą.

Kultūros Rėmėjų Valdyba.

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS
Nepaprastas Amerikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Dar

bininkų Sąjungos seimas šaukiamas rugsėjo mėn. 23 d., šeš
tadienį. Seimas bus pradėtas šv. Mišiomis ir pamokslu šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje, So. Bostone. Po pamaldų bus posėdžiai 
bažnyčios salėje, W. Flfth Street.

Kiekviena LDS kuopa, turinti nors ir 5 narius, siunčia į 
seimą vieną atstovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po 
vieną atstovą nuo kiekvienos dešimties narių, jei yra daugiau; 
likutį virš dešimties narių laikyti pilna dešimtimi. Apskritys 
siunčia po du atstovus. Atstovų įgaliojimus turi pasirašyti kuo
pų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau sušaukti nepa
prastus susirinkimus ir išrinkti atstovus. Atstovų įgaEojimus 
prieš seimą siųskite Centro Valdybai, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

LDS Centro Valdyba
Kun. P. M. Juras, pirmininkas

Antanas F. Kneižys, sekretorius.




