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Kongresas perbalsavo
Seimo prezidiuman bu

vo išrinkta: J. Petronis 
pirm., Jurgis Verseckas 
vicepirm., A. Vasiliaus
kas ir BĮ. Cunienė sekre
toriais.

Mandatų komisijon: 
Tekia Mitchell, P. Svirs
kis, Nell Meškūnienė. Re
zoliucijų komisijon: kun. 
K. Vasys, S. Sopranienė, 
A. Zaveckas.

Po to sekė pranešimai. 
Centro valdybos pirmi
ninkas kun. Pr. Juras pa
darė bendrą pranešimą 
apie LDS padėtį ir orga
no “Darbininkas” leidi
mą. Centro valdybos se- 
gretorius A. Kneižys pa
darė pranešimą ir per
skaitė š. m. birželio 4-5 
d. LDS seimo protokolą, 
kuris buvo priimtas be 
pataisų. Centro finansų 
sekretorius, Ant. Pel- 
džius padarė platų pra
nešimą apie LDS finansi
nę padėtį. Po to sekė iž
dininkės p. B. Cūnienės 
pranešimas. Kontrolės 
vanta-trumpą pranešimą

Boston, Mass. — Šešta
dieni, rugsėjo 23 d. įvyko 
J .R.K. Darbininkų Šv. 
J uozapo Sąjungos nepa
prastas seimas So. Bos
ton, Mass. Seimas buvo 
prad'tas šv. Petro liet, 
parap. bažnyčioje 10 vai. 
rytą šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. VI. Jeskevi- 
čius, S. J.

Seimo posėdžiai prasi
dėjo 11 vai. rytą pobaž- 
nvtinėje salėje. Seimą 
atidarė centro pirminin
kas kun. Pr. Juras. Mal
dą atkalbėjo Worcester 
Aušros Vartų parap. kle
bonas kun. K. Vasys. Šis 
nepaprastas seimas būvo 
sušauktas, pranešus apie 
tai kiekvienam LDS na
riui laišku, pasvarstyti 
padarytą š. m. birželio 
mėn. 5 d. LDS seimo nu
tarimą: namą, spaustuvę 
ir “Darbininko” leidimą 
perleisti už sutartą atly
ginimą tėvams pranciš
konams. Seimas, palygi
nus, buvo gana gausus ir

ja praneš?, kad atvyko iš padarė kun. J. Bernato- 
Jvairių LDS kuopų 47 at- nis ir Nell Meškūnas. Dėl 
stovai. Dalyvavo nemaža pranešimų pareiškė pa- 
ir svečių. (Nukelta į 2-rąjį pusi.)

ŽEMES REFORMA ITALIJOJ
Cotrone, Italija — Pre

mjero Alcide de Gaspe- 
ri’s vadovybėje vedama 
žemės reforma. Šiomis 
dienomis dalinama žemė 
Santa Severiną mažame 
kaimelyj. Keturi šimtai 
šeimų gaus nuo trijų 
iki 4 hektarų (7.4 iki 
9.8 akerių) dirbamos že
mės. Kitaip yra Rusijoje 
ir jos okupuotuose kraš
tuose. Ten atima žemę iš 
ūkininkų ir steigia ko
munistinius, va 1 d ž i o s 
kontroliuojamus, dvarus.

nistų karui pietinėje Ko
rėjoje, nebereikalaus iš 
Jung. Valstybių “nuosto
lių”, padarytų Korėjoje. 
Tačiau esąs tvirtas įsiti
kinimas, kad Sovietų Ru
sija okupuos šiaurės Ko
rėją, kad neprileistų są
jungininkų arčiau prie 
Sovietų Rusijos žemių.

Siūlo sudaryti bendrą sutartį
Remia Ache šono Planą

New York — Čilė pa- galiai ir miHtatiai galėtų 
ra& imtis &teeijeopH»te« So

vietų Rusija veto teise 
norėtų pavojaus metu su
varžyti Saugumo Tary
bos veiksmus.

Sovietų Rusija pasiūlė 
Jungtinių Tautų susirin
kimui, kad pripažintų 
nacionalistų Kinijos at
stovybę neteisėta. Šis 
raudonųjų pasiūlymas ir 
tai jau trečias šią savai
tę, dauguma balsų buvo 
atmestas. Po to Rusijos 
delegacija pareikalavo, 
kad nebūtų priimtas kre-

siūlė 
neraliam susirink i m u i 
formaliai sudaryti ben
drą prieš agresiją sutar
tį, paremtą militare ir 
ekonomine kooperacija. 
Šį pasiūlymą remia Bel
gija ir Olandija. Visos 
trys valstybės pabrėžė, 
kad Sovietų Rusija yra 
kalta dėl baimės pasauli
nio karo. Taip pat visos 
trys minėtos valstybės 
bendrai remia JAV pa
siūlymus Jungtinių Tau
tų susirinkimui, kad le-

dencialų komisijos rapor

VVashington, D. C. —
JAV Kongresas didele 
balsų dauguma priėmė 
įstatymą prieš komunis
tus ir kitus subversyvius 
asmenis. Prezi d e n t a s 
Trumanas buvo uždėjęs 
savo veto, bet penktadie
nį, rugsėjo 22 d., Atstovų 
Rūmai be debatų 286 
balsais prieš 48 atmetė 
prezidento veto, o šešta
dienį, rugsėjo 23 d. Sena
tas po 22 valandų debatų 
57 balsais prieš 10 taip 
pat atmetė prezidento ve
to. Senate 26 demokratai 
ir 31 respublikonas bal
savo prieš veto.

Prezidentas Trumanas 
vetuodamas bilių pareiš
kė, kad jis esąs nekonsti- 
tucinis. Jis ne tik nesu- 
drausiąs, bet paskatin
siąs komunizmą. Kongre
sas, tokiu biliu norėda
mas pažaboti išdavikus 
ir sabotažninkus, pada
ręs didelę klaidą. Tačiau

Kiti įstatymo paragfra- 
fai yra nukreipti prieš 
šnipus ir sabotuotojus. 
Neištikimi svetimšaliai, 
šnipai ir sabotuotojai bus 
griežčiau baudžiami.

Valstybės prokuroras 
McGrath pareiškė, kad 
jis sudarąs agentūrą 
vykdyti naujam įstaty
mui ir prašo paskirti 
daugiau pinigų biūro iš
laikymui. Nauja agentū
ra bus kriminalio sky
riaus dalis. McGrath, 
kaip ir prezidentas Tru
manas, pasisakė prieš bi
lių. Tačiau, jį priėmus, 
tuojau imasi žygių tą 
įstatymą vykdyti.

Hoffman atsistatydino
VVashington, D. C. — 

Atsistatydino Paul G. 
Hoffman, ekonom i n ė s 
pagalbos Europai admi
nistratorius. Spėliojama, 
kad į vietą bus paskirtas

tas, ų kurį buv® įtraukta Kongresas, nusprendė ki- jo pagelbininkas William 
ir nacionalistų Kinijos taip? TTT»terrTttuI Hoff-
atstovybė. Tačiau ir toji 
Sovietų rezoliucija 41 
krašto balsu prieš 7 at
mestas. Trijų kraštų at
stovai susilaikė. Iš prieš 
balsavusiųjų buvo 5 so
vietų bloko atstovai, o 
prie jų prisidėjo Indija ir 
Jugoslavija.

Rusija nereikalausianti 
nuostoliu 

Washington, D. C. — 
Kaikurie amerikiečiai di
plomatai sako, kad iš 
visko atrodo, jog Sovietų 
Rusija, griūnant komu-

Rytinė Vokietija "priimta" 
į sovietu seimą

Berlynas — Oficialus 
sovietų laikraštis “Taeg- 
liche Rundschau” rašo, 
kad rytinė Vokietija 
“įstojo į galingą taikos 
frontą, sovietų unijos va
dovaujamą”. Taigi, ryti
nė Vokietija tapo pilnu 
satelitiniu sovietų Rusi
jos kraštu arba, aiškiau 
pasakius, vergu.

RUSAI STIPRINASI 
ALBANIJOJE

Belgradas, Jugoslavija 
— Komunistų laikraštis 
“Borba” rašo, kad iš So
vietų Rusijos atvyko 480 
karininkų ir politinių 
ekspertų į Albaniją ir už
ėmė svarbiausias vietas 
armijoje ir vyriausybėje. 
Sakoma, kad Albanijos 
komunistų partijos cen- 
tralinis komitetas, minis
terijos, visos organizaci
jos ir armija yra Sovietų , 
Rusijos politinių eksper
tų ir karininkų kontrolė
je.

Sudužo karinis lėktuvas
Halifax, N. S. — Praei

tą ketvirtadienį dingo 
JAV karinis lėktuvas 
B-50. Sekmadienį, rūgs. 
24 d., jį rado sudužusį 
Labradoro tyruose. Visi 
16 įgulos narių išliko gy
vi.

Vėl parduoda mažą 
kaimelį

Phoenix, Arizona — 
Prieš du metus iš New 
Yorko atvyko Mr. ir Mrs. 
Don H. Robinson ir nu
pirko Bumble Bee, Arizo
na, kaimelį, kuriame bu
vo apie 50 gyventojų. 
Kaimelis yra apie 50 my
lių į šiaurę nuo Phoenix, 
apima apie 225 akrų ir 
turi 14 namų. Savininkai 
praneša, 
mėlį vėl parduoda už 
$60,000.
paštas, likerių ir valgo
mųjų produktų krautu
vės, kavinė, trailerių sto
vykla ir vandens sistema.

Naujas įstatymas rei
kalauja, kad komunistų 
partija užregistruotų sa
vo narius, o taip pat už
siregistruotų visos ko
munistų fronto organiza
cijos; taip pat nutarta, 
kad visi pavojingi sub- 
versyviai • asmens būtų 
internuojami karo metu.

man esą pakviestas For
do $215,000,000 fondo di
rektorių pirmininku. Šis 
fondas kolkas nefunkcio
nuoja. Jis yra įsteigtas 
administruoti Henry For
do palikimui, skirtam 
švietimo, labdarybės ir 
mokslinių tyrinėjimų rei
kalams.Žinios

kad jie tą kai-

Kaimelyj yra

FRANKO PRIEKAIŠTAI JA.V.
Madridas— Rugsėjo 21 

d. generalisimo Franko 
pareiškė, kad Ispanija 
Jung. Valstybių yra blo
gai ir neteisingai trak
tuojama, nežiūrint iškil
mingai duoto prezidento 
Roosevelto pasižadėjimo 
Amerikos tautos vardu.

Franko tokį Amerikos 
elgesį laiko nusikaltimu 
ir jos vadų melagyste. 
Ispanijos valstybės šefas 
pareiškė, kad “amerikie
čiai yra labai paviršuti
niški”. Esą pirmiausia 
jie sakė' h* tikėjo, kad 
Stalinas “beveik šven
tas”. Dabar savo politi-

ką, pastebi Franko, nu
kreipė į Jugoslavijos 
maršalą Tito, kurį laiko 
“realia vertybe”.

Šį pareiškimą jis pada
rė viešai ispanų spaudai 
per pasikalbėjimą su jos 
atstovais.

Veteranai reikalauja 
padidinti armijų

New York — Amerikos 
Veteranų Komitetas rei
kalauja 
khiotas 
4,500.000 vyrų,

BOLŠEVIKAI ŠMEIŽIA J.A.V. 
PREZIDENTĄ

padidinti gin- 
pajėgas iki 

draftuo- 
jant 1,500,000 dviejų me- 
tų tarnybon ir 500,000 p^i 
atsargos vyrų. c__

Vengrijos valymas
London

komunistinė valdžia įsa
kė areštuoti ūkininkus 
kaip kolektiviz a c i j o s 
priešus. Valdžia gi sako, 
kad dėl maisto trūkumo 
areštuoja tuos, kurie per
kasi perdaug ir slepia. 
Jie kaltinami sabotažu.

Kiti pranešimai aiškiai 
rodo, kad ūkininkai 
priežtaį priešinasi jų 
ūkių nusavinimui. Dėl tos 
r^ie^asties nusavin i m o 
darbas labai atsilikęs.

Vengrijos
Maskva — Mikail Šolo

kov, sovietų novelistas, 
duoda patarimus prezi
dentui Trumanui apie 
kaklaraiščių dėvėjimą. 
Rašydamas “Pravdoj”, 
jis sakė pastebėjęs, kad 
Amerikos prezidentas la
biau mėgstąs dėvėti kak
laraištį peteliškę (bow 
tie) ir jis norįs priminti, 
kad Nuernberge kaikurie 
nutęsti naciai taip pat 
mėgdavę dėvėti panašius 
kaklaraiščius. Visi iš jų, 
sakė šolokov, užbaigė 
gyvenimą su kilpa ant

kaklo, šolokov pavadino 
prezidentą Trumaną “di
džiausiu veidma i n i u”, 
“bigotu”, “parazitu” ir 
kitokiais iš sovietų žody
no paimtais vardais.

• Spalio 5 d. daugiau 
kaip 300,000 senesniųjų 
žmonių Naujoje Anglijo
je pradės gauti padidin
tas socialio saugumo pa
šalpas pagal naują įsta
tymą, kuru prezidentas 
Trumanas pasirašė rugp. 
28 d. Dauguma jų gnus 
pašalpas pjrmą kartą.

i'

A Laivyno sekretorius Matthevvs pritaria buv. 
gynybos sekretoriaus Johnson’o darbams. Rugsėjo 
22 d. jis pareiškė, kad Korėjoje plaukiamųjų tankų 
(amphibious) operacijose panaudojimas yra John
son’o nuopelnas.

A George N. Craig pareikalavo, kad tuojau valst. 
sekr. D. Achesonas atsistatydintų. Jis pasakė: “rei
kia, kad šio departamento sekretorius tuojau apleis
tų vyriausybę”, nes tik tuo būdu galima atstatyti vi
suomenės pasitikėjimą.

A Indokinijos komunistai, kurie mėgino pradėti 
karą Indokinijoje, Kinijos pasienyje užpuldami pran
cūzų įgulas, pasitraukė į raudonąją Kiniją. Pasku
čiausi pranešimai vėl kalba apie susidūrimus su 
prancūzų įgulomis.

A Is Tolimųjų Rytų pasiekia žinios, kad Kinijos 
komunistai telkia savo karinius dalinius vienoje savo 
saloje netoli Amoy miesto Formozos invazijai. Amoy 
yra Kinijos pakraščių miestas 150 mylių į vakarus 
nuo Formozos.

A Chemikas Alfred Dean Slack rugsėjo 22 d. nu
baustas 15 metų kalėjimo už kariškų paslapčių išda
vimą Sovietų Rusijai. Slack buvo FBI agentų areš
tuotas š. m. birželio 15 d. Syracuse, N. Y., kur jis dir
bo vienoje chemijos įmonėje.

A Prancūzai prašys tiesiog Jung. Tautas, susirin
kusias dabar New Yorke, pagelbos, aplenkdami Sau
gumo Tarybą, jeigu Indokinijos komunistai pradėtų 
platesnio masto karą Indokinijoje, ir tuo būtų apei
tas Sovietų veto.

A Sovietų šefas rytiniame Berlyne Sergej Dengin 
pareikalavo vakarinius aliantus, kad būtų leistos ko
munistinės demonstracijos vakariniame Berlyne.

A Dr. Ralph J. Bunche, Jung. Tautų taikos tarpi
ninkas tarp Izraelio ir Arabų, gavo 1950 m. Nobelio 
taikos premiją.



Antradienis, Rugsėjo 26, 1950
BHSBH"--------------------

i f V /I h fc> i < 
h.\j; ii iq į 

i * A-’ i -

=fe

JAV kariai knita si į lachoa sostą. Tolumoje matosi Wolmi sala

-»s- 2

Kazys Vertikas
8 ji i u ■« ■■ ■ ' <1 ><
į * * > i !

■ I
*

Šėtrai kietai ginasi
Jau praėjo dešimts dienų, kai sąjungininkai išsi

kėlė prie Inchon ir nužygiavo iki Seoul, bet šio mies
to vis dar nepaima. Komunistai yra pasiryžę užleisti 
tiktai jo griuvėsius. Maskvos radijas prasitarė, kad 
tai būsiąs “antrasis Stalingradas”. Tačiau ši pietinės 
Korėjos sostinė jau baigiama apsupti. Pastarosio
mis dienomis sąjungininkai yra prasiveržę per Han 
upę ir įsiveržę į Seoul pietinius ir rytinius priemies
čius. Į Kimpo aerodromą perkelta naujų karinių pa
jėgų iki 24,000 vyrų. Pietuose nuo Seoul sąjunginin
kai yra užėmę Suwon ir nusistūmę iki Osan.

Sąjungininkų armijas skiria tik 50 mylių.
Pietuose sąjungininkai žygiuoja visu spartumu. 

Per dvi dienas yra pasistūmėję apie 70 mylių ir pri
ėję netoli Taejon. Abi sąjungininkų armijas teskiria 
tiktai 50 mylių. Laukiama, kad po dienos kitos jau 
susisieks ir visai atkirs komunistus, palikusius dar 
pietuose. Čia iš jų paimtas svarbus tiekimo mazgas 
Chinju, kur prieš pusantro mėnesio vyko labai kru
vinos kautynės. Rytiniame pakraštyje užimtas 
Yongdok ir Andong.

m Seoul miesto gyventojai, atsidūrę sąjungininkų 
pozicijose, pasakoja, kad komunistų okupacija buvo 
labai kieta ir žiauri. Jie ne tiktai nieko nedarė dar
bininkų padėčiai pagerinti, bet dar taip prispaudė, 
kad iščiulpė iš žmonių ir tai, ką jie turėjo. Žmonėms 
davė tiktai propagandą, komunistines organizacijas 
ir nuolatinius mitingus, kuriuose reikėjo garbinti 
Staliną ir kitus Sovietų Rusijos vadus.

m Washingtono kariniai ekspertai mano, kad So
vietų Rusija jau nebemėgins teikti Korėjai paramos. 
Bolševikai tą galėjo daryti tiktai prieš rugsėjo 14 d. 
Dabar jau padėtis pasikeitusi. Pakeitė savo toną ir 
Maskvos radijas: jis pasidarė švelnesnis. Tačiau spė
jama, kad Sovietų Rusija arba jos įkurstyta Kinija 
gali užimti šiaurinę Korėją. Ji tuo būdu stengtųsi 
neleisti sujungti Korėjos.

ra Amerikiečių lėktuvai, sumaišę taikinius, viena
me kalno šlaite bombomis apmėtė britų karinį dalinį. 
Užmušta 60 karių.

ra Gynybos departamentas paskelbė, kad iki š. m. 
rugsėjo 15 d. Korėjos frontas pareikalavo 13,911 
žmonių aukų, iš kurių: 1,684 yra užmušti, 3,518 žm. 
dingę be žinios ir 8,709 sužeistų.--- ----------- _/-------------

▲ Romoje rugsėjo mėn. 4 d. atidaryta religinio me
no paroda prie šv. Petro aikštės. Parodą atidarė 
kard. Micara. Ji vaizduoja religinio vystymąsi

------------------------------------ - - --

*Tvr- 
tingiausiai atstovaujama ^Stadija, Olandija, Ispanija 
ir Suomija. Lietuvos skyrelis yra perdaug kuklus. 
Lietuvą atstovauja dailininkai: Augius (10 darbų), 
Petravičius (2 darbai) ir Pacevičienė.

▲ Italijos keli vyskupai pareiškė pasipiktinimą ir 
protestą prieš begėdiškumą ir moralinį supuvimą, ku
ris reiškiasi per vadinamų gražuolių rinkimus.

▲ Paryžiaus arkivyskupas, po kelių įspėjimų sus
pendavo komunistuojantį kunigą Boulier. Nuo rugsė
jo 3 d. jam uždrausta, laikyti šv. Mišios ir teikti šv. 
Sakramentus.

A Mons. Viola, Salto vyskupas. Uragvajuje, para
gino savo tikinčiuosius pradėti maldos ir gerų dar
bų akciją už taiką.

šio šimtmečio 
ekspoMtų iš v^isa

I
i 
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JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS"

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M8 W. 8RO*OWAV. SO. BOSTON. MA*a

sowon;\.

ar klaida?
Kodėl du buvusieji pasauliniai karai ne*

Iš pavergtosios Lietuvos
Valo pačius valytojos
Kremliaus politbiuro 

narys Pervuekin, apvalęs 
Estiją ir Latviją, atvyko 
“čistkos” daryti į Lietu
vą. čia jis valo pačius 
komunistus, liet u v i u s 
parsidavėlius, kurie 
anksčiau kitus valė. Pa
daryta didelių pakeitimų 
pačiose lietuvių komunis
tų viršūnėse. Kaikurie 
“ministrai” lietuviai iš
kviesti į Maskvą, o jų 
vieton pasodyti ištiki
mesni rusai. Pavyzdžiui, 
derliaus paskirstymą pe
rėmė draugas Andriejev, 
o kolūgių surašymą — 
draugas Ozarskij. Lietu
vos saugumo ‘ministras’ 
Kapralo? davė slaptai 
polieijart įsakymą griebti 
už čtupros neištikimuo
sius. O tarp jų daugiau
sia lietuvių. . Kasė duobę 
saviems, dabar patys 
įsmunka.

Kontroliuoja ir kaip 
lietuviai meldžiasi

Sovietai visur baraba- 
nina, kad jie duoda reli
ginę laisvę, tik reikalau
ja, kad bažnyčia nesikiš
tų į politiką. O patys su 
politika ir policija grū
dasi į bažnyčią. Neužte
ko, kad daug bažnyčių 
uždarė, kunigus išžudė 
ar ištrėmė, mokesčiais 
bažnyčias apdėjo ir ti
kinčiuosius už bažnyčių 
lankymą apkrovė (įėji
mas $1.75), bet dabar 
dar kontroliuoja ir kaip 
žmonės meldžiasi ir ką 
gieda. Yra uždrausta gie
doti populiari giesmė 
“Marija, Marija... paleng
vink vergiją”. Nors bol
ševikai Dievo nepripažįs
ta, bet pabūgo, kad lietu
viai neišmelstų vergijos 
panaikinimo.

Klaipėda — povandeni
nių laivų bazė

Balandžio mėn. Klaipė
dos uostan atvyko stam
bus karo laivyno karinin
kų būrys. Visi karininkai 
priklauso admirolo Dub- 
rovino vadovau j a m u i 
“Šiaurės vakarų laivy
nui”. Laivynas aprūpina
mas naujais priešradari- 
niais aparatais ir pato
bulintais “Sehnorkel” 
įrengimais. Jie šį pava
sarį buvo išbandyti Toli
mųjų Rytų laivyno bazė
se. Povandeniniai laivai 
apginkluojami dar rakie- 
tiniais ginklais. Tai vis 
naujausios statybos lai
vai; pavadinti “DO” ir 
“V”. “DO” laivai, vadi-

nami “odinočki”, 
plaukti 300 metrų 
moję ligi 17 mazgų per 
valandą.

Gigantiški kolchozai — 
naujos vergų stovyklos
Peruchin atvyko į Lie

tuvą dar ir su kitu užda
viniu. Jam pavesta taip 
susitvarkyti, kad nuo š. 
m. rudens, derlių nuė
mus, smulkūs kolchozai * 
būtų pradėta jungti į gi
gantiškus 
20,000 ha. 
vykdyti ir 
kavedistai. 
slaptoje policijoje kny
gos — sąrašai “nepalan-

gali 
gilu-

ūkius po 
Šį darbą turi 
prižiūrėti en- 

Užvedamos

kių” ir “palankių” žmo
nių. Nepalankūs bus ki
tur perkeliami 
miami. Palankūs bus su
jungti į didelius kolcho
zus, iš kurių niekur to
liau išeiti negalės. Žmo
nės bus prirakinti prie 
vietos ir darbo kaip ver
gai.

Dar vienas “lietuvis”
Lietuvos SSR “kariuo

menės vadas” gen. Smir- 
nov gegužės mėnesyje 
buvo paskirtas “Evakua
cijos Bazės Komendan
tu”. Tos bazės štabas į- 
kurdintas Rytprūsiuose, 
gi Lietuvon atkeldintas 
oro laivyno štabas, kuris 
vadovauja visai aviacijai 
Lietuvos, Latvijos ir 
Rytprūsių teritorijoje.

- ištre-

LDS NEPAPRASTAS SEIMASr.. ■_ -4U- »
darni į gyvybiniai lietu - 
vių tautos kultūrinius ir 
darbininkų reikalus.

Po to slaptai balsuo
jant 40 balsų pasisakė už 
perleidimą tėvams pran
ciškonams ir 11 balsų 
prieš. Tuo būdu buvo pa
tvirtinta š. m. birželio 5 
d. LDS seimo nutarimas: 
namą, spaustuvę ir “Dar
bininko” leidimą, tame 
seime numatytomis sąly
gomis, perleisti tėvams 
pranciškonams. Dėl per
leidimo tėvams pranciš
konams prisiuntė raštu 
vienbalsiai priimtus pa
geidavimus LDS N. A. 
apskrities suvažiavimas 
Worcesteryje, šios LDS 
apskrities pirmininkas 
Walter Paulauskas, LDS 
kuopos: Hartford, Conn. 
6 kuopa; Br o c k t o n, 
Mass., 2 kuopa; Green- 
fiekl, Mass., 113 kuopa. 
Su pinigine dovanėle pri
siuntė sveikinimą seimui 
laišku Liet. Vyčių tėvas 
M. A. Norkūnas, linkėda
mas seimui Dievo palai
mos ir budėti; kad gy
vuotų “Darbininkas”.

Kitas LDS seimas nu
tari a šaukti Waterbu- 
ryje. Sušaukimo laikas 
paliktas nutarti centro
valdybai. Išreikšta nuo- j 
širdi padėka Šv. Petro t 
liet, parapijos kleb. kun. J 
Pr. Virmauskiui už sei- * 
mo priėmimą ir globoji- * 
mą, delegatams už atvy- J 
kimą į seimą ir taip pat t 
pareikšta labai nuoširdi j 
padėka M. A. Norkūnui ♦ 
už sveikinimą ir dovanė- « 
lę. Seimas užbaigtas 7 v. J 
vak. malda, kurią atkal- t 
bėjo Waterburio šv. Juo- $ 
zapo parapijos kleb. kun, j 
J. Valantiejus. ’ *

tėv. 
vai. 
ligi

Cicero, Illinota.
pasiekė tikslo, kodėl vietoje žadėtos laisvės jie davė tautoms 
sovietišką vergiją, kodėl vietoje žadėtos amžinos taikos jie įžie
bė trečiojo karo pradžią? Svarbiausia, kodėl per paskutinį karą 
Sovietai buvo įyeisti į tokias strategines posicijas Europoje ir 
Azijoje, kad jie šiandien gali grasinti, net gi Amerikai, iš visų 
pakampių? Tokius klausimus buvau iškėlęs praėjusį kartą.

Kai tas klausimas svarstomas Amerikoje, tai respublikonai 
kaltina demokratus. Girdi, jie, demokratai, jų vadai tatai pa
darė. Kai tas klausimas svarstomas kitur, ne Amerikoje, tai 
daug kas stačiai kaltina Ameriką. ĮĮsikarščiavę žmonės, stačiai 
pasako, kad tai yra didžiausia gėda, kokią pasaulis kada nors 
yra matęs. Toks tvirtinimas, be abejonės, yra didelis prasilen
kimas su faktais ir per daug patogus rankų nusiplovim-as. Ame
rika tai Amerika. Bet kur gi buvo tada Europa, Anglija? Kas, 
ar ne Churchill skraidė po visus pasaulio kontinentus, salas, 
Jaltas, Teheranus ir tt. Ar ne jis visur inspiravo savo idėjas. 
Juk jis Sovietus puikiai ir senai pažinojo. Sakoma, kad Chur
chill turėjęs kitokius planus ar pasiūlymus? Nesvarbu, ką jis 
turėjo. Svarbu, ką jis padarė.

Pagaliau, šiandien nėra tiek praktiškai svarbu, kas padarė. 
Šiandien svarbiausias dalykas suprasti ir kitiems išaiškinti, kad 
tokie darbai, tokie, švelniai tariant, “metodai” niekada nedavė 
ir neduos laisvės, niekada nesukūrė ir nesukurs taikos. Tie me
todai yra ir labai seni ir labai nauji. Va jie. Karo metu, o ne
retai jau ir taikos, kritiškais momentais, didieji galiūnai pasi
traukia nuo savo sąjungininkų, užsirakina duris ir “sprendžia”. 
Nusprendžia taikos labui ar pergalės labui aukoti priešui ke
lias mažesnes ar silpnesnes tautas ir valstybes, kurios pirmiau 
buvo sąjungininkais ir geriausiais draugais. Na ir “paaiškina” 
vėliau: “Gaila, kad taip turėjome nuspręsti. Bet kitos išeities 
nebuvo. Turėjome gi ką nors daryti, kad išgelbėjus taiką arba, 
kad laimėjus karą”.

Kokie gi iš to gaunasi rezultatai? Trejopai blogi. Priešas 
ne tik nenutolinamas, bet dar labiau sustiprinamas naujais tur
tais ir žmonėmis. Ir, žinoma, padrąsinamas į tolimesnius puo
limus. Atiduotosios tautos pasidaro, viešai ar ne viešai, bet vis- 
vien dideliais savo buvusių sąjungininkų priešais. Niekada to 
neužmiršta ir kitiems pataria tatai įsidėmėti. O tas tikrasis - 
pagrindinis priešas gali ciniškai kitoms dar laisvoms, prieš jį 
kovojančioms tautoms, pasakyti: “Atsargiai vyručiai. Nežino
te, kada jūsų valanda gali ateiti Tada gailėtis per vėlu. Geriau 
iš anksto ir geruoju glauskitės prie manęs”.

Vadinkime tuos dalykus, kaip norime. Gėda, ar švekriaus, 
klaida. Bet faktas liks faktu, kad tokie metodai nei taikės nei 
laisvės pasauliui nedavė ir neduos. Bus taip kaip maždaug da
bar jau yra. Kai nebėra mažiukų ateina didesniųjų eilė. Pagal
vokime — labai nesunku suprasti, kas dabar darom.

Ir dar vienas žodis. Dabar dkig1 Utir "'girdėti Mekaat, kad, 
jei dabar bus kariaujama, bus kariaujama už žmonijos laisvę. 
Skamba gan gražiai. Bet ar daug kur girdime sakant, kad bus 
kariaujama ir už pavergtų tautų laisvę. Jeigu tik už laisvų tau
tų laisvę, tai klaida vėl kartojasi

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

stabų kun. K. Vasys, A. 
Kneižys, Verseckas, St. 
Griganavičius ir 
Just. Vaškys. 12:30 
buvo išsiskirstyta 
2-ros vai. "pietums.

Po pietų pertraukos 
centro valdybos pirmi
ninkas kun. Pr. Juras pa
siūlė šiam seimui per
svarstyti š. m. birželio 5 
d. seimo nutarimą per
leisti namą, spaustuvę ir 
“Darbininko” leidimą tė
vams pranciškonams ir 
tą nutarimą patvirtinti 
ar atmesti. Centro valdy
bos sekretorius A. Knei
žys patiekė pasiūlymą 
palikti LDS turtą ir or
gano “Darbininko” leidi
mą, kaip iki šiolei, pada
rius kai 
kymus. 
mauskis 
įnešimą, 
tvarkymus ir juos išban
dyti per metus. Po to vy
ko ilgos ir gyvos disku
sijos. Diskusijose daly
vavo kun. Vaitiekūnas, 
Ant. Kneižys, Jurgis Ver
seckas, kun. Konst. Va
sys, J. Jeskevičius, kun. 
Janiūnas iš Norwood, A. 
Zaveckas, St. Griganavi
čius, O. Siaurienė, F. 
Krancevičius ir daug ki
tų. Diskusijos buvo baig
tos balsavimu.

Prieš balsuojant buvo 
atsiklausta tėv. provin
cijolas Just. Vaškys, ar 
pranciškonai nepakeitė 
savo nusistatymo perim
ti “Darbininko” leidimą 
su atitinkamu turtu. Tėv. 
Just Vaškys pareiškė, 
kad pranciškonai perim- 
dami “Darbininko” leidi
mą, užsideda didelę naš
tą, bet jie aukojasi ir su
tinka paimti, atsižvelg-

kuriuos pertvar- 
Kun. Pr. Vir- 
padarė panašų 

siūlydamas per-

BALTIEČIAI PABĖGĖLIAI 
SKAIČIAIS

IRO patiekė spausdintą sta
tistinę apyskaitą apie savo 35 
mėn. operacijas.

Perimant operacijas iš UN- 
RRA, 1947 m. liepos 1 d. bu
vo perimta 157,859 baltiečių 
globa. Globojamųjų tarpe bu
vo 49,371 lietuviai (be žydų), 
83,706 latviai ir 24,782 estai. 
1950 m. gegužės mėn. pabai
goje pasiliko 8,004 lietuviai, 
23,809 latviai ir 5,685 estai. 
Iš lietuvių gyvena: Austrijo
je 88, Belgijoj 13, Danijoj 195, 
Šanchajuj 13, Filipinuose 7, 
Prancūzijoj 115, Vokietijoj 
7,468, Italijoj 104, Ispanijoj 1.

Š. m. gegužės mėn. gale bu
vo globojami 44 lietuviai naš
laičiai (1 Danijoje, 30 britų 
zonoje Vokietijoje, 1 prancū
zų zonoje, 12 JAV zonoje).

Įsiregistravusių, bet neglo
bojamų tremtinių tarpe yra 
dar 4,128 lietuviai, 8,827 lat
viai, 2,725 estai. Lietuviai yra 
Austrijoje 111, Belgijoje 51,

Danijoje 1, Tolimuose Rytuo
se 9, Vokietijoje 3,500, Italijo
je 17, Liuksemburge 16, O- 
landijoje 12.

Repatriavo: į Lietuvą 953 
asmenys; į Latviją 1,908 as
menys; į Estiją 256. Repatria
cija vyko 1947-18 m. 1949 m. 
antroje pusėje Fepatriavo tik 
10 iš Lietuvos kilusių žmo
nių. šiais metais 1 repatriavo 
sausio mėn. ir 3 kovo mėn.

Naujų aplikantų IRO globai 
atsirado 2,219 lietuviai (be 
žydų), 3,308 latviai ir 2,012 
estai. Iš 2,219 lietuvių globą 
gavo 2,214. Jų tarpe buvo as
menų, kurie palyginti neseniai 
atsirado IRO globos srityse, 
pav. 1950 m., net 14. Š. m. 
gegužės mėnesy globos papra
šė dar 57 lietuviai, 143 lat
viai ir 376 estai. Šie lietuviai 
atvyko Vokietijon įvairiais lai
kotarpiais: prieš 1945 m. — 
10; 1945 — 18; 1946 m. —1; 
1947 m. 4; 1948 m. — 7, 1950 
m. — 8.

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Formali Tractors

McCermich - Deering Farm Moehines 
Internattonal Trucks, Paris & Serviee 

Refrigerators & Home Freezers 
Geod Used Trocks and Used Farm 

Machinery

HcCAKIHY EOUIPMEKT COMPAMY
MAHf ST, BROCKT(>!ę,„MASS.
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Vokietija ir Ispanija kovoje prieš 
bolševizmu

Karolis Milkovaitis

SUBSCRIPTION KATES
Domaatlc yearly ....................... 85.00
DotnaaUc once per week yearly 83.00
Foreign yearly  __ _______ _ 85.50
Foreign once per week yearly 83.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams      85.00 
Vien* kart savaitėje metama 83.00 
Užsieny metams  .............   85.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams 83.50

866 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone: Redakcijai — SO 8-6M8; Administracijai — SO 8-2880

Taip seniai reikėjo
Tarptautiniai suvažiavimai neapseina be vaišių. 

Prireikia ne tiktai svečius pavaišinti, bet drauge pa
sėdėti ir prie tokio stalo, kuris sujungia priešus ir 
draugus. Prie apkrauto stalo nesiginčijama, ką val
gyti ar kuo užsigerti: visų burna vienoda ir alkis bei 
troškulys toks pats. Keliant stiklelį nepagailima gra
žių žodžių prezidentams ir karaliams, demokratams ir 
diktatoriams. Mandagumas reikalauja pagerbti galvą 
kiekvienos šalies, kuri prie stalo atstovaujama. Taip 
buvo seniau ir taip bus vėliau. Tik šiomis dienomis 
išėjo kiek kitaip, negu įprasta.

Susirinkus Jungtinių Tautų delegatams, buvo 
vaišės New Yorke, didelėje Waldorf - Astoria svetai
nėje, į kurią prisirinko arti pusantro tūkstančių sve
čių ir šeimininkų. Tarp jų negalėjai iš viršaus išskirti, 
kas buvo padorus žmogus ir kas klastingas. Prie vai
šių stalo kaip ir nedera kitam marškinius čiupinėti. 
Tiktai New Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey 
buvo kitokios nuomonės. Visų nustebimui jis ėmė ir 
pasakė, kad niekur pasaulyje žmogus negali ramiai 
užmigti, kol Sovietų Sąjungoje yra sukišta į vergų 
stovyklas apie 10-15 milijonų žmonių. Tai buvo ne
laukta Stalino delegatams, Andriejui Višinskiui ir 
Jokūbui Malikui. Jie pašoko nuo stalo ir su visais sa
vo palydovais išėjo pro duris; vadinasi pasinaudojo 
savo patentuota priemone protestui pareikšti. O gub. 
Thomas E. Dewey, kaip nieko dėtas, dar priminė ir 
bolševikų barbarizmą ir jų pastangas pasaulį užval
dyti. Nebūtų buvę dar taip pikta, jei niekas nebūtų 
plojęs. O čiaėmė ir papliupo katutės ir juokai.

Incidentas yra reikšmingas. Jis rodo, kad žmo
nių širdyse susitelkęs kartumas jau nebesuvaldomas. 
Visiems jau pakanka veidmainiavimo ir dangstymo 
neuždangstomos niekšybės. Geriau prie vaišių stalo 
tuščia vieta, negu tušti žodžiai, kurių jau pakankamai 
prisiklausyta. Gal neilgai reikės laukti, kai tokia tuš
čia vieta bus ir konferencijose. Tada greičiau sutru
pės ir geležinės sienos. Pasaulis galės atsidusti, nusi
kratęs baimės būti pavergtas ir subarbarintas. Taip 
pat bus mažiau veidmainiaujama ne tik prie vaišių 
stalo, bet ir pasitarimuose svarbiais tarptautiniais 
klausimais. L. Kn.

Iš oficialių pranešimų 
ir kaikurių sugestijų aiš
kėja, kad netrukus At
lanto Pakto gynybos 
grandinėn bus įjungta 
Vak. Vokietija ir, turbūt, 
Ispanija. Tai dvejetas, be 
kurių dalyvavimo šioje 
organizacijoje, vakarų 
gynimosi sistema būtų 
su skyle. Šis dvejetas dar 
tuo įdomus, kad abu 
prieš komunistus jau ka
riavo, o Ispanijos rėži
mas ir šiandien kraštuti
niai antikomunistiškas.

I. Vak. Vokietija
Žinome, kad tik prieš 

penkerius metus sąjungi
ninkai ant vokiečių III- 
čiojo reicho kapo uždėjo 
paminklą su užrašu: “O- 
kupuota, demontuota ir 
visiems laikams demili
tarizuota!!!”

Šiandien žinių agentū
ros viena kitą lenkdamos 
pasaulin siunčia žinią: 
Vokietija vėl atginkluo- 
jama. Kodėl taip yra ir 
kas verčia vakarų demo
kratijas žodį keisti — 
skaitytojas dalinai žino. 
Vieni šia žinia baiminasi, 
kiti ją sveikina.

Daugiausia pagrindo 
ginkluota Vokietija ne
pasitikėti turi Prancūzi
ja. Tad ir suprantama, 
kodėl ji ilgą laiką jos ap
ginklavimui 
Ilgainiui ji 
nusistatvmą 
štai kodėl: 
vokiečių pusės būtų il
giems laikams išjungtas, 
jei už Vokietijos nesto
vėtų Rusija. Todėl pran
cūzai turėtų nesukeisti 
šiandieninės saugumo 
problemos su vakarykš
čia” Šituos žodžius pasa
kė Prancūzijos aukšt. ko-

nuo

priešinosi, 
betgi savo 
pakeitė, ir 

“Pavojus iš

misaras Vokietijai Andre 
Francois - Poncet. Jie ne
dviprasmiškai aiškūs.

Dalis prancūzų spaudos 
su užsienių reik, ministe
rijai artimu “Le Monde” 
priešaky pakartotinai ke
lia ir energingai atsto
vauja mintį, kad sku
biausiai būtų sukurta 
jungtinė prancūzų • vo
kiečių armija.

Nepriklausomai
savo vyriausybių veiks
mų, Amerikos, Anglijos 
ir kitų kraštų spauda 
taipogi pasisako už Vo
kietiją, kaip Atlanto 
Pakto dalyvę. ‘New York 
Times’ nesenai rašė, kad 
“vakarų demokratijų re
gi jonalinė grupė (Angli
ja - Prancūzija - Bene- 
lux) sudarančios strate
ginį vienetą, tačiau jį 
vertinti, kaip pilnai kom
plektuotą, bus galima tik 
tada, kai ir Vak. Vokieti
ja drauge bus įjungta’’.
Vokietija — strateginio 
dėmesio centras Europoj

Įvairiais amžių etapais 
buvo sąmprotaujama: 
kas turi Vokietiją, turi 
Europą. Niekada šis po
sakis nebuvo taip arti re
alybės, kaip šiandien. 
Rusai Vokietijos politi
niai strateginę reikšmę 
pramato ir todėl visomis 
išgalėmis stengėsi (ir te- 
besistengia) ir vakarinėn 
Vokietijos tuštumon įsi
veržti. Jų pastangas va
kariečiai padarė nesėk
mingomis. Dabargi vaka
rinės Vokietijos apgin
klavimas jėgas išbalan
suoja ir galimybes pada
lina. Ar rytinės Vokieti
jos, iš vokiečių sudary
tos ginkluotos pajėgos, 
Maskvai bus labai ištiki-

mos, pasirodys karo at- < 
veju. Yra davinių lei- 1 
džiančių tuo abejoti. O 
tatai yra labai jautri vie
ta, gulinti turėti lemia
mos reikšmės karo eigai 
ir Lietuvos prisikėlimui.
Pačių vokiečių nuotaikos 

ir bus jų kariuomenės 
struktūra

Paskutiniame Europos 
Unijos sąjūdžio suvažia
vime, Strasburge, daly
vavusi vokiečių delegaci
ja pasisakė, jog jie neno
rį reguliarios - savysto- 
vios savo kariuomenės, 
bet sutinka kariauti gre
ta kitų Atlanto Pakto 
signatarų. Reikia taip 
pat abejoti, ar vakarų 
sąjungininkai kitokią ją 
ir leis. Viešoji vokiečių 
tautos opinija, vertinda
ma dalyko esmę iš savo 
padėties taško, atsargiai 
vadina šią prielaidą “lo
giška vakariečių kontra- 
priemone” prieš rytų zo
noje suformuotą vokišką 
“liaudies policiją’’. Tą 
kariuomenę sukurti tech
niškai nebūtų jokių sun
kumų, nes kaip rytų, taip 
ir vakarų zonose esą šim
tai tūkstančių išlavintų 
visų laipsnių fronto ka
rių. Didžiausia dalis jų 
civiliniame gyvenime ne
gali savo kvalifikacijas 
atatinkančio darbo gauti 
ir todėl jie šia proga mie
lai pasinaudotų.

Tokios kariuomenės 
juridinė padėtis

Iš juridinės perspekty
vos žiūrint, tokia kariuo
menė nebūtų Vokietijos 
kariuomenė, lygiai kaip 
rytinėje zonoje iš vokie
čių sudaryta policija nė
ra Vokietijos policija. 
Kaip anoji rusų, taip šio
ji būtų amerikiečių, bri
tų, prancūzų vyriausioje 
vadovybėje, o jos apgin
klavimas būtų ne vokiš
kas, o, greičiausiai, ame
rikiečių. Ji būtų nuo va
kariečių taip pat priklau
soma, kaip praeitame ka
re lenkų gen. Anderso 
korpas nuo britų ar Wla- 
ssowo armija nuo Hitle
rio priklausė. Ją taip pat 
jokiu būdu nebūtų gali
ma sulyginti su gen. de

Gaulle “Free French For- 
les”, kurių vadovybė vis- 
tik buvo prancūziška, o 
pats generolas oficialiai 
buvo pripažintas laisvos 
Prancūzijos politiniu fak
toriumi. Pagal savo 
struktūrą tokia kariuo
menė lygtų buv. angloin- 
diškoms pajėgoms. Čia 
galima būtų pasakyti, 
kad laikotarpyje, kada 
aplinkybės verčia tauti
nius valstybių interesus 
išjungti ir įsijungti į ben
drų interesų rėmus, tatai 
yra nieko nepaprasto. 
Šiuo atžvilgiu vokiečiai 
tik pasidalintų likimu su 
pabaltiečiais, lenkais, če
kais, bulgarais, graikais 
ir kitais.

II. Ispanija Iberijos 
sargyboje

Apie Ispaniją nedaug 
tegalima pasakyti, ka
dangi ji visą pokario lai
kotarpį iš oolitinio akira
čio buvo išstumta. Yra 
betgi žinoma, kad su 
Francu buvo kalbamasi 
“pašnibždomis” ir tarp 
anglosaksu ir jo yra vis
kas “okey”. Tatai, žino
ma, neskelbiama, nes juk 
JT oficialiai Francą boi
kotuoja.

Betgi kilus Korėjos ka
rui ir Malikui JT papir- 
mininkavus, Jungtinių 
Tautų Organizacijoj pra
dėjo pūsti kiti vėjai, ku
rie ir nuo Ispanijos pra-

deda debesis blaškyti. Ši 
kryptis veda į pripažini
mą Ispanijos lygiateisiu 
JT nariu ir, žinoma, At
lanto Pakto signataru. 
Tatai netrukus turės pa
aiškėti.

Bet kita vertus, jau se
nai nepaslaptis, kad 
jungtiniame Atlanto 
Pakto generaliniame šta
be planuojama prie Piri- 
nėjų rusams pastatyti 
galutinę neperkiopiamą 
sieną. Sovietų žinių agen
tūra ADN net paskelbė, 
kad buv. vokiečių aviaci
jos feldmaršalas Sperrle, 
kuris Nurnbergo karinio 
tribunolo turėjo būti nu
teistas kaipo karo nusi
kaltėlis, gen. Franco pa
darius intervenciją, buvo 
išteisintas ir pakviestas 
Ispanijos aviacijos reor
ganizuoti.

Milijonas ispanų stovi 
kovai pasirengusių

Pats gen. Franco Sevil- 
lijoje kalbėdamas aukš
tiems savo karininkams, 
tarp kitko pabrėžė, kad 
nežiūrint politinių skir
tumų, Ispanija kariaus 
greta savo kaimynų su 
kiekvienu priešu, kuris 
juos užpuls. Jei komunis
tinės ordos pro Berlyną 
pasistūmėtų vakarų 
kryptimi, tai, Franco žo
džiais, milijonas ispanų 
stovi kovai pasirengusių.

Prezidentas Trumanas aplanko balsavimo biurą
- - ‘ ‘----------------------------------

SURŪDIJUSI

Juk tai turi būt kadrai bei gyvastingi socia
listinės statybos branduoliai, kurie negali 
supelėti, nė sukirmyti. Gi tikrenybėj kas gi 
jie yra? Ne kas kita, tik slapti kontrrevoliu- 
cijoa lizdai.

— Ar gi? paabejojo Danutė.
— Ne ar gi, bet tikrai taip. Jie nepasisa

ko, nes žino, kad yra šnipų, ir nežino, kurie 
šnipai ir kurie ištikimi draugai. Ir ne tik 
Lietuvoj, bet ir pačioj Rusijoj. Jaunimas 
mokosi ir tyli, bet jų akys atidžiai stebi gy
venimą ir protas daro išvadas. Valdžios pro
paganda perdaug jau kvaila. Ji tiek giria So
vietų rojų, kad susidaro neskani, begėdiška 
melagystė. Ar gi jaunimas* jau tiek kvailas, 
kad to nesuprastų? Bolševikai giriasi šviečią 
liaudį, bet apšvieta juos pražudys, nes tik 
tamsus ir sprandą nulenkęs vergas gali jų 
jungą nešti. Tačiau net ir vergas surūdiju
sią grandinę jau ima graužti.

Ilgai ta kryptimi Dimitras kalbėjo. Da
nutė klausė ir jos mintį lyg pavasario viever
sys džiugino klausimas: o jeigu tai tiesa?

XHL
Vieną šeštadienį į Bukšnio ūkį sugarmė

jo gausus komjaunuolių būrys. Ne savo no
ru jie čia atvyko, bet paties Balaganovo įsa
kymu buvo atvaryti į talką suimti pusiau 
išdžiūvusį šieną, nes apsiniaukęs dangus 
gręsė lietumi^ Tai buvo taip vadinama “so- 
botnikų” (šeštadieninkų) talka. Apie dvide
šimt jaufludllty —' vaikinų ir mergaičių — 
šūkaudami ir dainuodami, stojo į darbą, bet 

ne visur vienodai. Kur viršininkai žiūrėjo ir 
ragino, ten darbas ėjo sparčiai, kur jų akys 
nematė, ten darbas krito iš rankų. Jauni
mas, rodos, sparčiai juda, grėbliais ir šakėm 
mosykuoja, bet darbas kažkaip nepasislen- 
ka. Viršininkai barasi, Kurnosovas keikia, 
šnipas Knyslys lyg vijurkis visur sukinėjasi, 
o komjaunuoliai lyg susitarę vykdo lietuviš
ką patarlę: darbas nepabėgs. Jie anaiptol ne 
tinginiai, tačiau kūrti lietuvišką kolchozą, 
nežiūrint komjaunuoliškų principų, jie, ma
tyt, nebenori. Kas aršiausia, viršininkai ne
gali sučiupti boikoto vadų: visi kaltininkai, 
ir tiek. Pagaliau sugalvota sėkminga prie
monė. Kiekvienai grupei paskirta uždavinys, 
jeigu jo neatliks, negaus pietų. Tai pagelbė
jo: darbas ėjo daug sparčiau.

Bet štai vienoj grupėj, ten už krūmokš
nio, pasigirdo dainavimas. Dainelės gaida. 
paprasta — visiems žinomos polkutės — bet 
žodžiai skandalingi. Jie tyčia aiškiai buvo 
tariami, kad visi girdėtų:

Uostė pėdas šuva rudas, * 
Kurio vardas buvo Judas; 
žmogienos perdaug priputo, 
Unkštė, staugė ir pasiuto. 
Tad karys į gerklę Judo 
Plieno durtuvą įgrūdo: — 
Ir ištyso Judo kojos; — 
Šnipui visada taip klojas.

Į dainininkų grupę bematant įsibrovė 
Kurnosovas ir Knyslys. Kurnosovas sustin
go: grupę sudarė jo keturi komjaunuoliai ir 
jų viršininkas šnipas Skerslys. Visiems aiš
ku, kad daina taikoma Knysliui. Tad jis pir
mas Skerslį už atlapo nutvėrė:

— Kas pirmas pradėjo?
— Štai ši panelė, — nurodė Skerslys Da

nutę.
Per Kurnosovo nugarą perėjo toks dieg

lys, tarytum perkūnas būtų trenkęs.
— Aha, gražuole! — suklykė Knyslys. — 

Tai štai kokia tu komjaunuolė! Aš tave pir
mą areštuoju. Na, ir kitiems baltgvardie- 
čiams tas veltui nepraeis.

Ir žengė prie Danutės. Kurnosovas žiau
riai jį šalin nustūmė.

— Čia kažkoks nesusipratimas. Mergaitė 
negalėjo to padaryti.

—Bet ji tai padarė! — tvirtu balsu Skers
lys pareiškė. — Aš gi čia stovėjau, mačiau ir 
girdėjau.

— Jis negali meluoti! — šūktelėjo Knys
lys. — Jis patikimas žvalgininkas.

— Jis pats niekšiausias šnipas — judu 
abudu tokie! — suniurnėjo Kurnosovas.

Jis galėjo ir save prie jų prijungti, tačiau 
būdamas nėkiek ne geresnis, Kurnosovas ki
tų šnipų neapkentė. Kas gi užtikrins, kad 
kiti jo nešnipinėja? Tačiau nė užtikrinėt ne
reikia. Kurnosovas puikiai žinojo, kad So- 
vietijoj šnipas šnipo pėdas seka. Tad visiems 
šnipams jis reiškė panieką ir neapykantą, 
bet jų prisibijojo, o čia dar du prieš jį vieną. 
Tad teko tramdyti pyktį ir griebtis diplo
matijos.

— Aš neabejoju, kad tamsta matei ir gir
dėjai. Tačiau aš taip pat neabejoju, kad čia 
įvyko baisi klaida ir klasta. Aš juos visus 
puikiai pažįstu, nes du yra mano vaikai, o 
kiti du, taip pat geri komjaunuoliai, yra ati
duoti mano globai. Tad jie man priklauso, 
ne jums. Juos tardyti mano pareiga, ne jū
sų. Aš pats juos išklausinėsiu ir pats rapor
tą Balaganovui išduosiu. Tad dirbkite savo 
darbą, o aš tą mergaitę pats vienas kaman
tinėsiu. Eik su manim, Duniaša.

Knyslys su Skersliu reikšmingai susi- 
žvelgė, bet nieko nesakė. Kurnosovas su Da

nute nuėjo į laukus. Kai nuėjo tiek toli, kad 
nieks negalėjo nugirsti jų kalbos, Kurnoso
vas prašneko. . a / .

— Na, tu mano mergužėle, kas tau pasi
darė? Kas tave įgundė? Kas pamokė?

Danutė tylėjo.
— Aš gi žinau, kad čia ne tavo išgalvota, 

ne tu tą dainušką sudėstei. Kad tu ir visą 
dieną nė žodžio man netartum, aš kaip tik 
dėlto dar labiau įsitikinčiau, jog čia ne tavo 
darbas. Savo tylėjimu ko iškalbingiausiai 
man atskleistum, kad čia viens iš dviejų yra 
kaltininkas: arba Algis, arba Dimitras. Ku
ris gi?

Danutė vis tylėjo.
Žinau, kad ne Dimitras. Jis mano sūnus, 

geriau aš jį pažįstu, kaip tavo brolį. Dimit
ras ne toks kvailas, kad šnipą viešai iškone
veiktų. Apie Eglutę nė nekalbu, nes tai visai 
neįmanoma. Tad išeina, kad Algis.

— Algis nekaltas! — staiga riktelėjo Da
nutė.

—Tai reiškia, Dimitras?
— Ir Dimitras nekaltas!
— Tai kas gi kaltas? A! dasiprotėjau. Sa

vo naiviu proteliu išsprendei, kad ta dainuš
ka nekalta, taigi ir kas ją sudėstė — nekal
tas, ir kas tau liepė dainuoti, taip pat nekal
tas. Taigi aš savo klausimą kitaip apversiu: 
kas tą dainušką sudėstė?

— Aš! — atrėžė Danutė.
— Šitaip. O kas tau liepė ją dainuoti?
— Nieks man neliepė. Aš savo noru dai

navau.
— Šitaip. Bet gi ir jie dainavo. Ar gi bū

tum jiems įsakiusi dainuoti?
— Aš jokių įsakymų jiems nedaviau. Gai

da jiems patiko, tai ir dainavo.
— Bet jie ir žodžius žinojo. Tai gal ir žo

džius juos išmokei? _______
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Gyvenimo sąlygos Europoje, 
ypač Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje, yra žymiai pasikei
tusios gerojon pusėn, palygi
nant kas buvo tuojau po karo 
1945-46 metais. Gyvenimas 
tremtinių, kurie dar ten liko, 
yra žymiai pakitėjęs. Šiuos 
dalykus man lengva buvo pa
stebėti ir sulyginti, nes teko 
lankytis Europoje tuoj po ka
ro ir dabar. Nerašysiu čia 
apie pagerėjusią ekonominę 
būklę Europos kraštuose, bet 
pasidalinsiu žiniomis apie da
bartines dar likusių Europoje 
lietuvių tremtinių gyvenimo 
sąlygas.

Tremtinių gyvenimas 
UNRRA-os globoje 

Po karo, kai UNRRA pra
dėjo veikti, maisto atžvilgiu 
tremtiniai buvo aprūpinti pa
kankamai gerai. Tačiau dvasi
niai tremtiniai jautėsi prislėg
ti. UNRRA-os tarnautojų tar
pe buvo įsibrovusių paraudo
navusių arba raudonųjų (ko
munistuojančių) asmenų. Jų 
laikysena tremtinių, ypač lie
tuvių atžvilgiu, kurie tiek daž
nai žiauri. Tremtiniai tuomet 
kentėjo moraliai dėl baimės, 
kad jie nebūtų prievarta grą
žinti į Lietuvą ir tokiu būdu 
atiduoti į komunistų nasrus. 
Tremtiniai man kartodavo: 
“Jei Lietuva taptų laisva, tai 
eitume pėsti šimtus kilometrų 
į savo brangiąją Tėvynę, bet 
tik į laisvą, o ne į dabartinę, 
po komunistų jungu esančią“. 
Jų toji nuolatinė baimė ir 
nuotaikos dėl netikusios tuo
met Jungtinių Amerikos Vals
tybių vedamos politikos *u‘ 
Sovietų Rusija daug sugadino 
nervų ir sumažino sveikatos.

IRO globoje
Šioje kelionėje lankydamas 

tremtinius, 
susidariusią 
kuri užėmė 
tremtiniams
pakeitė taktiką. Daugelis IRO 
direktorių ir tarnautojų, ypač 
naujai paskirtų pasirodė aiš
kūs antikomunistai ir rodo 
daug prielankumo ir geros šir
dies tremtiniams. Tik dalis 
IRO tarnautojų, dar užsiliku
sių iš UNRRA-os laikų, kar
tais leidžia pasireikšti senam 
raugui. Šiais laikais tremtiniai 
visai jokios baimės nebeken- 
čia, kad kas nors prievarta 
grąžintų už geležinės uždan
gos. Medžiaginė globa iš IRO 
nei kiek geriau nepasireiškia 
negu iš UNRRA. Daugeliu at
žvilgių IRO globa net bloges
nė, ypač pastaraisiais laikais. 
Šiuo metu IRO jau pradėjo 
likviduotis. Britų zonoje, Vo
kietijoje, jau visos stovyklos 
perėjo į vokiečių valdžios glo
bą.

Britų zonoje vokiečių globoje
Man teko lankytis Britų zo

noje ir matyti lietuvių stovyk
las Oldenburg ir Diepholz. 
Jos yra ten skaitlingiausios. 
Ekonominiu požiūriu tremti
nių gyvenimas nepaprastai 
skurdus; žmonės gyvena me
diniuose barakuose, labai su
kimšti, net po keliolika žmo
nių viename kambary. Ypač 
Oldenburgo stovykla labai 
blogai atrodo. Iš vokiečių ūkio 
kiekvienas užaugęs 
gauna apie 62 DM į 
už kiekvieną vaiką 
dar prideda po 20 
mėn. Iš tų pinigų dar išskaito 
už elektros šviesą ir už 
rais išmatuotą kambario 
kaip nuomą už patalpas.

Tiesa, tie išskaitymai 
dideli, tačiau iš

laikraš-

yra to- 
atrodo,

Trem- 
teikč

JAV karo laivas “Missouri” apšaudo Sanichok

žmogus 
mėnesį; 
šeimoje 

DM per

met- 
dalį,

nėra 
tačiau iš gaunamos 

menkos pašalpos yra sunkiai 
pakeliami. Iš gaunamų pinigų 
žmogus nei gyventi, nei nu
mirti negali. Mat, Vokietijoje 
sviesto svaras kainuoja 2,70 
D M, taukų 1.50 D M., mėsos 
apie 2.00 DM., 12 kiaušinių 
apie 2.16 DM ir 1.1. Sulig čia 
paduotų skaitlinių išeina, kad 
maisto kainos yra brangios, 
pavyzdžiui sviesto svaras 2.70 
DM., .doleriais išeitų $0.64, nes 
$1.00 yra lygus 4.18 DM. 
Tremtinis pragyvenimui tokiu 
būdu gauna apie $15.00, o 
kiekvienas vaikas iki 18 metų 
po $5.00 į mėnesį.

si geriau. Viltis juos stiprina 
ir palaiko jų dvasią ir ūpą.

Prasidėjus karui Korėjoje, 
visi tremtiniai, tiek lietu

viai, tiek kitų tautų, pergyve
na didelę baimę, kad komu
nistai neprasiveržtų per gele
žinę sieną ir neužkluptų jų. 
Jie bijosi komunistų, kaip bai
siausių žmonių. Kai kurie iš 
jų jau daro planus, jei reika
las būtų, naujam bėgimui. 
Vargšai tėvai net darosi veži
mėlius, kad, pavojui ištikus, 
galėtų gabenti savo mažus 
vaikučius ir menką turtelį, nes 
jie nei arklių, nei automobilių 
neturi. Ypač tie, kurie gyve
na arčiau geležinės uždangos, 
daugiau pergyvena baimės ir 
rūpesčių. Patyriau, kad visi, 
kurie dar neturi pakvietimų į 
Ameriką, laukia jų kaip išga
nymo arba kaip didžiausios 
laimės, kad tik greičiau 
tų pasprukti iš tremties 
nimo.

Apie 800 džiovininkų,
senelių ir 1000 kitokių ligonių, 
invalidų, našlių su mažais 
vaikais, kurie neturi vilties iš
emigruoti ir pasmerkti pusba
džiai ir skurdžiai toliau varg
ti Vokietijoje, - laukia Ameri
kos lietuvių paramos. Būkime 
jiems gailestingi!

MAŽIAU LAIKRAŠČIŲ, BET 
GERESNIŲ

A. Erdvilas
I

galė- 
gyve-

1100

dėl 
yra

patyriau kitokią 
situaciją. IRO, 
UNRRA-os vietą 

globoti žymiai

Žmones radau labai 
■usimlnusius

Augantieji vaikučiai 
maisto ir riebalų trūkumo
išblyškę ir sumenkę, seneliai 
ir senutės jaučiasi labai pri
slėgti ir nežino, kur pasidėti. 
Pinneberg stovykloje netoli 
Hamburgo randasi 62 lietu
vių vaikučiai su šeimomis, ku- I 
rios dėl nesveikatos ar kitų • 
priežasčių negali išvykti į ki
tus kraštus. Darbšti ir rūpes
tinga p. Valerija Funkienė, 
kuri sielojasi ir rūpinasi vai
kučiams pagelbėti skundžiasi: 
“Beveik nei vieno vaikučio su 
raudonais skruosteliais nera
site, visi išblyškę, liesi, suvar
gę, bet jų dvasia dar stipri. 
Neužmirškite jiems pagelbė
ti“.

Tokių ir panašių nusiskundi
mų ir prašymų teko patirti 
daugelyje vietų. Jie džiugina 
save ir turi vilties, kad Ame
rikos lietuviai per BALF-ą 
ateis į pagelbą ir pasistengs, 
kad tie gražūs vargšai vaiku
čiai nežūtų nuo džiovos ir ki
tų figų dėl maisto stokos. A- 
merikos ir Prancūzų zonose 
ekonominės sąlygos 
resnės. bet ir ten radau daug 
skurdo ir vargo tremtinių tar
pe. Tie, kurie dar turi vilties 
išemigruoti į Ameriką, jaučia-

kiek ge-

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymai aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
Metered Service”

Brockton, Mass.

BALFo pirmininkas aplankė 
daug stovyklų

BALFo pirmininkas, 
mas Vokietijoje, aplankė 
eilę stovyklų, sanatorijų, 
glaudų ir ligoninių.

Heilbrone Kan. J. B. 
čius aplankė 500 lietuvių ir 
padarė išsamų pranešimą vi
sais jiems rūpimais klausi
mais, ypač dėl užkliuvusių by- 
ių-

Aiblingo našlaičių stovyk
loje rado 6 lietuvių našlaičius. 
Jų tarpe buvo Teresė Stra- 
šinskaitė, kurią savinasi kaž
kokia Šarkova. norėdama suk
tais būdais pasiimti 
lietuvaitę į Sovietų 
Teresė tvirtina, kad 
tina yra mirusi, yra 
gražiai kalba lietuviškai ir jo
kiu būdu nenori vykti į So
vietų kraštus. BALFo pirmi
ninkas jos reikalu kreipėsi į 
atatinkamas IRO ir karinės 
bei civilinės valdžios įstaigas.

Regensburgo DP ligoninėje 
aplankė 20 senelių ligonių, 
tarp jų Antaną Mikulskį 103 
metų. Tai vis nieku nekalti 
žmonės, išmesti iš savo gim
tojo krašto komunistų siautė
jimo ir teroro.

Netoli Heidelbergo esančio
je Wiesloch ligoninėje yra 
apie 31 nervų ligomis sergą 
lietuviai. Ligoniai nusiskun
džia, kad jų niekas nelanko, 
jiems trūksta maisto ir vais
tų.

Britų zonoje pirmininkas 
aplankė Oldenburgo ir Diep- 
holzo stovyklas, kuriose dar 
tebevargsta po 500 lietuvių.

Aplankyta taip pat pereina
moji Grohno stovykla. Čia lie
tuviai labai džiaugėsi kun. V. 
Šarkos rūpestingumu ir glo
ba. Wentorfo stovykloje rasta ias.

būda- 
visą 

prie-

Kon-

10 metų 
Rusiją, 

jos mo- 
katalikė.

Amerikos lietuvių periodi
nės spaudus klausimas keliai? 
atvejais ir iš įvairių požiūrių 
buvo nagrinėjamas jau anks
čiau. Tačiau, kas dažniau su 
spauda susiduria ir ja trupu
tį daugiau domisi, negali ne
pastebėti, jog su ja yra kaž
kas netvarkoj. Šiuo metu A- 
merikos lietuvių kultūriniam 
gyvenimui vis stiprėjant, į 
mūsų periodinės spaudos rei
kalus nesiryžtama pažiūrėti 
visai realiai. O nereikia už
miršti, kad tiek periodinė, 
tiek neperiodinė spauda yra 
šiuo metu nepaprastai svar
bus, veiksmingas ir galingas 
veiksnys ir religiniame ir kul
tūriniame ir politiniame gyve
nime. Todėl žiūrėti į spaudos 
reikalus pro pirštus yra nedo
vanotina.

Iš kitos pusės spauda yra ir 
didelio pajėgumo ginklas. 
Spaudos ginklą labai gerai 
pažįsta lietuvių tauta, kuri 
dėl spaudos laisvės nesigailė
jo nei pastangų, nei pinigų, 
nei pagaliau kraujo.

Ar mūsoji periodinė spau
da (turiu galvoj daugiau sa
vaitraščius) via pakankamai 
aukšto lygio ir ar ji pilnai at
lieka jai patikėtus sunkius 
uždavinius? Tai klausimas, į 
kurį daugelis viešai nedrįsta 
duoti atsakymo^ Tačiau kiek
vienas spaudą vertinąs lietu
vis. savo sąžinės balso verčia
mas. turi pareikšti, jog lietu-

visko ji periodinė spauda toli 
nuo to, kokia ji turėtų būti. 
Imkime pavyzdžiu visą eilę 
mūsų savaitraščių. Jų 
skaičius didelis, imponuojan
tis, tačiau jų kokybė maža. 
Dauguma jų neįstengia per
siristi per 1000 egz., yra tik 
siaurais vietos laikraštėliais, 
kokie neturi įtakos plačiajai 
Amerikos lietuvių visuomenei. 
Jų leidėjai, kaip taisyklė, vos 
suveda galą su galu, negali iš
laikyti tiek žmonių, redakcijo
je ir administracijoje, kad 
įstengtų laikraštį tvarkyti 
bent pakenčiamai. Tokių laik
raščių redaktoriai turi netik 
suredaguoti ir patys rašyti, 
bet dar atlikti redakcijos sek
retoriaus, ekspeditoriaus, ad
ministratoriaus ir sargo pa-

reigas. Nenuostabu tad, kad 
tokių laikraščių nemėgsta nei 
senieji ateiviai nei tremtiniai. 
Pirmieji juos prenumeruoja 
nenoriai, o antrieji tik tam, 
kad turėtų kokį nors 
tį, nors ir menką.

Kodėl tie laikraščiai 
kie menki, aiškinti,
nėra reikalo. Lietuviškąja 
spauda dar besidominčioji vi
suomenė padėtį ir sąlygas ži
no gana gerai. Žino taip pat, 
kad pats protingiausias ir 
praktiškiausias sprendimas 
būtų kelius laikraščius su
jungti j vieną. Vietoj kelių 
dabartinių laikraščių atsiradęs 
vienas neabejotinai įstengtų 
susikurti pakankamai geras 
sąlygas, o turėdamas už savęs 
platesnę visuomenę, daug ge
riau atliktų ir spaudai skiria
mus uždavinius. Kito kelio 
nėra. Laikraščių jungimas yra 
vienintelis realus šio klausi
mo išsprendimas.

Žinoma, lengviau tokį di
džiulį darbą atlikti popieriuje 
negu praktikoje, tačiau bent 
pusiau sumažinti laikraščių 
skaičių būtų tikrai įmanoma. 
Tada likusiųjų laikraščių ly
gis tikrai pakiltų.

Tenemar.o kas nors, kad šių 
eilučių autorius
tininkus mokyti. Mūsų žurna
listų padėtis yra tikrai sunki 
ir, jie verti tik pagarbos. Ta
čiau to nežmoniškai sunkaus 
darbo vaisiai yra per maži. 
Todėl rašantis šias eilutes, 
kuris pats ištisus metus sėdė
jo redaktoriaus kėdėje ir ge
rai pažino tą darbą, kelia šį 
klausimą manydamas, kad ir 
kiti tam pritars.

ir švelnios

Australijos 
laikraščio,

nori laikraš-

LIETUVIAI PASAULYJE
• Kum. Pr. Radžiūnas, 70 m. 

amž., mirė tremtyje. Velionis 
priklausė Vilkaviškio diecezi
jai. Jis yra įkūręs Žvirgždai
čių parapiją. Ėjo klebono pa
reigas Plokščių, Sintautų ir 
Pajevonio parapijose, 
tyje, kiek jėgos leido,
dvasinius patarnavimus Reb- 
dorfo, Dillingeno ir Kempteno 
stovyklose. Buvo labai gražios 
kunigiškos dvasios 
sielos žmogus.
• “Užuovėja“, 

lietuvių katalikų
redaktorius Vincas Kazokas 
pasitraukė iš tų pareigų. Nau
ju redaktoriumi Liet. Katali
kų D-rijos centro valdyba pa
kvietė Miką Apinį.. Taip pat 
pasitraukęs iš pareigų ir kito 
lietuvių savaitraščio “Mūsų 
Pastogė” redaktorius Juozas 
Žukauskas. To savaitraščio 
leidėjai nauju redaktoriumi 
pakvietė Julių Vėteikį.
■ Lietuvių parapijos atida

rymas Montrealyje įvyko rug
sėjo 10 d. Naujosios parapijos 
klebonu paskirtas kun. Kubi
lius, vikaru — kun. Vilkaitis. 
Pamaldos praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Prasidėjo giesme 
“Pulkim ant kelių”. Taigi lie
tuviai jautėsi, kaip Lietuvoje. 
Giedojo choras ir solistė E. 
Kardelienė. Pamaldos užsibai
gė giesme “šventas 
kaip ir Lietuvoje, 
atidarymas supuolė 
jo 8 d. minėjimu.
■ Jo Eksc. vysk.

rugsėjo 8 d. Romoje Marijonų 
koplyčioje atnašavo šv. Mišias 
ir pasakė patriotišką pamoks
lą. Šv. Kazimiero kolegija tą 
šventę atšventė savo vasarvie
tėje netoli Tivolio.

Dieve”, 
Parapijos 
su rugsč-

P. Būčys

John St.,

kuopas 
atstovių.

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 
VVaterbury, Conn.

Kviečiam visas 
skaitlingai pasiųsti
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 vyk damos į suva
žiavimą prašomos pasiimti 
savo ženklelius, kurie bus var
tojami suvažiavimo metu 

Pirmininkė A. Hussey 
Raštininkė M. Jokubaitė.

apie 300 lietuvių, kuriems pir
mininkas pasakė trumpą kal- 

į paklausimus, 
tremtiniams

bą ir atsakė ;
Padėjo keliems 
išaiškinti jų užkliuvusias b;

DOLERIAI GALI

BŪTI PAVOJINGI

ŠIOS RŪŠIES KARE!

/

The

Jei mes pirksime išmintingai — tą. kas 
mums reikalinga, tuomet visiems visko 
užteks.

Jūs savo doleriais galite stiprinti Ame
riką ekonomiškai ir tuomi labai daug pa
dėsite laimėti šį karą.

Ali 
intur*d Ir fvll 

undcr Matsachut**** law»

Mes. pasilikę namuose ir galį ramiai 
miegoti, galime bent padėti tiek, kad ne
duoti priešui ginklų, kuriais jis mus šau
dytų.

Vėl Amerikiečiai yra šaukiami prie 
ginklo kovoti žiaurų pasaulyje karą.

Tie patys priešai, kurie šaudo ameri
kiečius Azijoje jie nori sunaikinti ir mū
sų laisvos šalies įstaigas. Komunistų yra 
tikslas paklubdyti Ameriką.

Iš tikrųjų, jie apsirinka taip manyda
mi. Amerika yra labai produktinga ir nie
kas jos nenugalės — jei bent patys Ame
rikiečiai visai nepaisytų. Jei mes neišmin
tingai ir bereikalingai viską pirksime, 
mes patys sau pakenksime.

Vietoje neišmintingai išmeti pinigų, ge
riau juos jvestuok saugiai, kuris invest- 
mentas atneš naudos jums ir šiam kraš
tui. Reguliai pirk U.S.A. Savings Bonds 
Iš Gyvybės Apdraudos įstaigų. Depozi- 
tuok juos į Mutual Savings Banką.

Savings Banks
of Massachusetts
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"taikykitės kartu"
Laiškas iš Anglijos

J. Kuzmickis
Atrodo, kad tuo metu, kai 

praeis šių laikų neramumai ir 
Lietuva vėl laisvai tvarkysis, 
istorikai rinks žinias apie 
tremtinių gyvenimą Vakaruo
se ir stengsis atkurti teisingą 
dabarties vaizdą.

Savo istoriją turės ir lietu
viškosios parapijos bei katali
kų bendruomenės. Juk kiek
vienas atliktas darbas turi 
savo istoriją — pastangų, 
darbų ir rezultatų pynę.

Anglijoje gyveną lietuviai 
neturi atskirų parapijų. Ta
čiau, turėdami savo dvasios 
vadus, jie buriasi bendruome
nėmis, organizuoja pamaldas, 
chorus, minėjimus ir pan.

Šitame laiške noriu aprašy
ti Halifaxo (Anglijoje) lietu
vių katalikų pastangas tęsti 
savo religines tradicijas ir jų 
pasiektus vaisius.

Truputis iš praeities
Pirmosios organizuotos pa

maldos Halifax'o lietuviams 
buvo 1948 metų pradžioje St. 
Mary’s bažnyčioje. Tada dar 
buvau pereinamoje stovyklo
je ir laukiau, kada Darbo Mi
nisterija atleis nuo įsipareigo
jimų dirbti. z

Šv. Mišių metu Moterystės 
Sakramentą priėmė pirmoji 
vietos lietuvių porą — Stasys 
ir Elena Navickai.

Vėliau, kai įsikūriau Brad- 
forde (1948. III. 1), Halifax'ą 
pradėjau lankyti kartą mėne
syje — paprastai pirmąjį mė
nesio šeštadienį. Į pamaldas 
ateidavo iki 50 lietuvių, kurių 
čia daugiau tuo metu gal ir 
nebuvo.

Kartą kilo sumanymas su
sirinkti ir aptarti bendrus re
liginius reikalus. Pririnkome 
pas p. A. Čiaką gal kokia pen
kiolika ir išrinkome pirmąjį 
vietos bažnytinį komitetą. Jį 
sudarė: A. Balsys — pirm., 
V. Čia kas — ižd. ir F. Sas
nauskaitė — sekr.

Kai atsirado daugiau darbo 
ir daugiau lietuvių, vėl susi
rinkome. Tai buvo 1949 m. 
rugpiūčio 6 d. Į naują bažn. 
komitetą buvo išrinkti: A. 
Čiakas — pirm., J. Navickas 
— ižd. ir J. Bružinskas — 
sekr.

Daugiausia rūpesčio pasto
viomis pamaldomis ir, jei ga
lima, sekmadieniais, parodė 
pirm. A. Čiakas. Gavus malo
nų St. Columba bažn. klebono 
kun. V. Durkin sutikimą, nuo 
tų metų lapkričio mėn. kiek
vieną trečią mėnesio sekma
dienį lietuviai jau turi savo
socialias pamaldas.

Iš eilės atkreiptas dėmesys 
į chorą. Tą klausimą padėjo 
.išspręsti idealistas VI. Čižikas, 
kuris po du tris kartus savai

savo sesutę Anne
Anglijos mažasis princas Charles bučiuoja dar mažesnę atgavimą gerb. paskaitininkas.

tėje lanko halifaxiškius iš 
Bradfordo ir sudarė gražų 
chorą.

Metinis susirinkimas
Sekantis metinis Halifax’o 

lietuvių kat. Bendruomenės 
susirinkimas įvyko šių metų 
rugpiūčio 27 d. tuoj po savų 
pamaldų.

Susirinkime dalyvavo tik 
dalis lietuvių, kuriuos savo 
atvykimu pagerbė nuoširdus 
vietos klebonas kun. V. Dur- 
kin. Nors nemokėdamas lietu
vių kalbos, jis sekė kun. J. 
Kuzmickio pranešimą apie 
dvasinę vietos lietuvių padėtį. 
Po to, lietuvių paprašytas, jis 
tarė savo nuoširdų ir apgalvo
tą žodį:

— Laikykitės kartu! Laiky
kitės savo dvasios vadovo, sa
vo tautinių ir religinių papro
čių. Anglijoje svetimtaučiai, 
jei jie yra katalikai, nėra mė
giami. Buvo laikai, kada čia 
katalikai ir jų kunigai buvo 
persekiojami ir žudomi. Vie
tos katalikai laukia iš jūsų 
moralinės pagalbos. Mūsų, ka
talikų, rankose yra pasaulio 
taika. Kaip tai? Šv. Tėvo pa
rėdymu, kiekvienas katalikas 
kasdien turi kalbėti rožančių 
už taiką. Bet ar mes kalba
me ?..

Po nuoširdžios vietos klebo
no kalbos pranešimą padarė 
pirm. A. Ciakas. Jis pasi
džiaugė reguliariomis pamal
domis, gausiai besilankančiais 
lietuviais, choru ir jo giesmė
mis ir padėkojo tiems, kurie 
kunigo išlaikymui kiekvieną 
mėnesį aukojo po 1 šilingą.

Iždininko pranešimu, ištisų 
metų bėgyje (per 12 mėn.)

GLASGOW, ŠKOTIJA
"Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą...”

Dr. Vincas Kudirka.
Glasgow’o lietuvių jaunimo 

"Aušros” dr-ja. suprasdama 
šį išmintingą didelio lietuvių 
patrijoto ir Lietuvos himno 
autoriaus, Dr. Vinco Kudirkos 
posakį, kiek gali stengiasi jį 
įgyvendinti. Taigi ir mūsų ko
lonijos "Aušros” dr-jos jau
nuoliai sumanė pasėti dar vie
ną grūdą”, kad, kol žiema 
ateis jis dar spėtų išdygti. 
Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., 
jie suruošė išvažiavimą, į 
Aberdour miestelį. Šiaurinėje 
Škotijoje. Viso važiavo 2 pilni 
autobusai. Tik vargas, kad, 
atvykus į ten nebuvo kur su
stoti. nes į tą parką daug bu
vo suvažiavusių iš kitur. Teko 
važiuoti toliau į Burtisland 
miestelį, kuris yra apie 80

Haiifaso lietuviai kunigo iš
laikymui suaukojo 32 svarus; 
bažnyčioje pamaldų metu su
rinkta 11 svarų 9 šilingai. Pa
starųjų pinigų dalis buvo ati
duota vietos klebonui už baž
nyčią.

Į naują bažn. komitetą iš
rinkti: A. Balsys — pirm., A. 
Sprainaitis — sekr., J. Rovas 
— ižd., A. Šilimienė ir Kudir
ka — nariais.

Suglaustomis gretomis
šiuo metu Halifaxe gyvena 

apie šimtas lietuvių. Daugiau 
nei dešimtis jų įsigijo nuosa- 
vus namus. Veikia Lietuvių
Sąjungos skyrius, choras,
sporto būrelis.

Pamaldas, kurios pastoviai
laikomos kiekvieną mėnesį.
susirenka palyginti gražus
būrys. Kiekvieną kartą dalis 
jų prieina išpažinties ir priima 
Šv. Komuniją.

Gausėja naujų lietuviškų 
šeimų, susilaukiama ir kūdi
kių. Augesnieji vaikai lanko 
šeštadienio Lietuvių Mokyklą 
Bradforde.

Jaunimas, kuris visuomet 
męgsta dainą ir giesmę, palai
ko chorą, kuris jau padarė 
didelę pažangą. Prieš kurį 
laiką choras aplankė Keigh- 
ley lietuvių koloniją ir jiems 
per pamaldas pagiedojo gra
žių giesmių. Šiuo metu rengia
masi pasirodyti vietos ang
lams, kurie jau seniai laukia 
jų koncerto. Vieną koncertą 
anglai turėjo šių metų pra
džioje.

O toliau?
Ateitis neaiški. Nors lietu

viai nesiskundžia savo gyveni
mu ir visi turi darbo, tačiau 
ilgisi savo Tėvynės ir laukia 
to laiko, kada su daina ir 
džiaugsmu galės plaukti į 
Klaipėdos uostą.

Be abejo, jei ir toliau visi 
eis suglaustomis gretomis, ir 
tremtis nebus tokia tamsi ir 
beprasmiška.

mylių atstumo nuo Glasgow. 
Oras buvo gana gražus. Tai vi
si prie didelės Forth upės pra
leidome dalį dienelės. Čia pa
silinksmino, kiek tik kas no
rėjo! Aš su draugu, p. Vaclo
vu Kymantu, visus palikę, 
dar nuvažiavome apžiūrėti 
garsųjį geležinkelio tiltą, va
dinamą “Forth Bridge” per 
Firth of Forth. t. y. upės 
Forth žiotis. Šis tiltas yra tik
ras technikos stebuklas. Apie 
šį tiltą, gal kada nors teks 
plačiau parašyti. Vakare, 8 
vai. mūsų autobusai riedėjo 
per miestelį namų link: iš lie
tuvių jaunųjų krūtinių, veržė
si galinga lietuviška daina.

Rugsėjo 8, tautos šventės 
minėjimas

Nepriklausomoje Lietuvoje 
rugsėjo 8-toji buvo minima 
kartu ir kaip tautinė šventė. 
Glasgow’e tą tautos šventė 
buvo paminėta sekmadienį, 
rugsėjo 3 d. 2 vai. p.p. Minė
jimas buvo pradėtas bendro
mis lietuvių pamaldomis, šv. 
Luko parapijos bažnyčioje. 
Kun. Dr. L. Gronis, pasakė 
tos šventės progai pritaikintą 
pamokslą. Paskiau buvo palai
minimas su Šv. Sakramentu.

Po pamaldų. Blaivybės dr- 
jos svetainėje vyko tautos 
šventės minėjimo tolimesnė 
eiga ir užbaigimas. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė erdvi sve
tainė. Čia įvyko didelis kon
certas su įvairia ir gana tur
tinga programa.

Pirmiausia vyko šeimyniš
kos vaišės. Po to, sekė įdomi 
kun. Dr. L. Gronio paskaita 
apie Lietuvių Tautą, jos pra
eitį, dabartines kančias ir jos 
ateitį. Apie nepriklausomybės 

nė kiek neabejoja. Po jo kal-
* ■

Nemuno ir Neries santaka ties Kaunu

Anglijos katalikų organizacijos
Kun. K. Mažutis

Pagrindinė anglų katalikų 
akcijos žymė yra jos neorga- 
nizuotumas, nes yra didelis 
skaičius įvairių nepriklauso
mų draugijų. Vienos yra labai 
aktyvios, kitos daugiau ar 
mažiau yra mirties taške.

Nenoras organizuotis dali
nai plaukia iš paties anglų 
charakterio, būdo. Bet šis jų 
bruožas nėra visiškai neigia
mas. Daugumas Anglijos ins
titucijų išaugo iš apačios, kaip 
pav., Anglijos profesinės są
jungos. Šitos institucijos pa
mažu išugdė savo nuosavą 
formą ir metodus, kuriuos pa
diktavo ne iš viršaus ir iš 
anksto išdirbtas planas, bet 
pats gyvenimas. Katalikiškos 
akcijos pasisekimui yra svar
biau, kad jį išaugtų iš apa
čios, nors nesuderintas veiki
mas darbą apsunkina ir silp
nina.

Didelį pasisekimą turi JAU
NŲJŲ KRIKŠČIONIŲ DAR
BININKŲ SĄJUNGA —
Young Catholįc Workers, su
trumpintai rašosi Y.C.W. Ji 
turi ir mergaičių sekciją.

Po 1914-18 m. karo Angli
joje susikūrė KATALIKŲ SO
CIALINE GILDĄ, žymima 
raidėmis C.S.G.. kuriai vado
vauja tėvai jėzuitai. Šios or
ganizacijos tikslas yra skleis
ti socialinį popiežių mokslą 
visuomenėje, ypač pačių dar
bininkų tarpe. Dirbama dau
giausia studijų ratelių pavi
dalu. Organizacija turi didelį 
pasisekimą visuose dideliuose 
miestuose. Akademikai šią 
organizaciją stipriai remia. 
Organizacija išleido nemaža 
knygų, popagandinių lapelių. 
Leido mėnesinį leidinį "The 
Christian Demokrat".

Iš to pat sąjūdžio išaugo ir 
KAT. DARBININKŲ KOLE
GIJA. Čia priimami vyrai iš 
kasyklų ir fabrikų. Kolegijoje 
išeinamas atitinkamas sociolo
gijos ir ekonomijos kursas. 
Jauni darbininkai, išėję tam 

bos kalbėjo vienas Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų vete
ranas, Lietuvos Vyties Kry
žiaus ir Gedimino Ordino Ka
valierius, p. Antanas Dunaus- 
kas, kuris pasakė gana jaut
rią patriotinę kalbą, raginda
mas visus būti pavyzdingais 
lietuviais, . ir visomis galėmis 
kovoti už pavergtą savo tė
vynę — Lietuvą.

Buvo gana jautrių deklama
cijų, po kurių sekė du trum
pi, linksmi vaidinimėliai: — 
“Korėjos karas”, ir “Penkio- 
lioktojo amž. gydytojas". A- 
budu veikalėlius išpildė nau
jakuriai. Pagaliau Blaivybės 
dr-jos choras vadovaujamas 
p-lės J. Sarafinaitės, išpildė 
specialiai šventei pritaikintą 
programą.

Taip Glasgow’o lietuviai ka
talikai paminėjo. rugsėjo 8-tos 
d. tautos šventę.

J. Butkevičius. 

tikrą socialinės doktrinos kur
są, gauna atitinkamą diplomą 
ir grįžta į savo darbovietes. 
Taip susidaro nauji darbinin
kų centrai, užsimezga studi
jų rateliai.

Prieš pat paskutinį karą 
buvo suorganizuota KRIS
TAUS KARALIAUS LYGA, 
(LOCK), tikslu suburti kata
likus, kurie baigę vidurines 
mokyklas ėmėsi darbo įmonė
se arba įstaigose. Kurį laiką 
LOCK neturėjo aiškiai sufor
muluotų tikslų ir metodų, bet 
pirmas visuotinis suvažiavi
mas, įvykęs po šito karo, nu
tarė laikytis pravestų žosistų 
tikslų ir metodų. LOCK auga 
miestuose prekybininkų ir 
valdininkų tarpe. 1947-48 me
tais ši organizacija propagavo 
ir pravedė priešvedybinio auk
lėjimo kursus įvairiose krašto 
vietovėse. 1948-49 metais or
ganizuojami kursai socialinei

PRADĖTA ANDRIULIO BYLA CHICAGOJE
Nuo rugsėjo 12 d. Chicagoje 

nagrinėjama V. Andrulio de
portacijos byla.

V. Andriulis, vienas iš "Vil
nies” redaktorių 1945 m. bu
vo padavęs prašymą Ameri
kos pilietybei gauti. Imigraci
jos įstaigos, betvrinėdamos jo 
asmenybę, rado, kad jis pri
klausė komunistų organizaci
jai, kuri siekia jėga nuversti 
teisėtą Amerikos valdžią. Dėl 
tos priežasties 1949 m. gruo
džio 5 d. V. Andriulis buvo 
areštuotas, ir tik vėliau už 
$5.000 užstatą išleistas.

V. AndriulĮ kaltina imigra
cijos įstaigos pareigūnas Fried- 
man, gina advokatė Pearl 
Hart. Byloje jis figūruoja pa
varde Andriulis - Andriulevič.

Vienas iš Herald - American 
redaktorių St. Pieža paliudijo, 
jog 1949 m. gruodžio mėn. 
girdėjęs V. Andriulį kalbant 
viename susirinkime,

kur jis pasisakęs, kad buvęs 
vieno komunistų partijos 

skyriaus sekretorius.
Povilas Balčius patvirtino, 

kad tame susirinkime girdėjęs 
V. Andriulį sakant tą patį. 
Serž. Vitas Uznis paliudija, 
kad “Vilnies” laikraščio, kurio 
redaktoriumi yra Andriulis, 
knygyne nupirkęs dvi knygas, 
kuriose radęs pasisakymų 
prieš JAV demokratinę san
tvarką ir teisėtą jos vyriau
sybę.

Buvę mokoma revoliucinės 
taktikos

Chicagietis Valiukas paliu
dijo. kad jis pats buvęs ko
munistų partijos narys, prisi
mena vieną komunistų susi
rinkimą. kuriame buvo moko
ma revoliucinės taktikos — 
kaip plėšti bankus ir apsirū
pinti ginklais. Tame susirinki
me dalyvavęs ir Andriulis.

Kat. Bažnyčios doktrinai pa
žinti. Organizacija turės ir sa
vo mėnesinį biuletenį.

Viena geriausių organizaci
jų mergaitėms yra GRAIL. 
Ši organizacija dirba panašiai 
kaip LOCK ir Y.CAV.. rūpina
si neturtingomis ir bemokslė
mis mergaitėmis darbininkė
mis.

Yra dar organizacijų, ku
rios turi savo specifinį užda
vinį. daibą ir metodus. Taip 
pav., CATHOLIC EVIDENCE 
GUILD siekia krikščioniškų 
idėjų propagavimo prakalbo
mis gatvėse. Tos organizacijos 
nariai mėgina kalbinti praei
vius gatvėse, kryžkelėse, gat
vių kampuose.

Anglijoje veikia šv. Vincen
to a Paulo, "kalinių globos 
draugija ir kitos. Visos šios 
organizacijos turi savo buk
lus. klubus ir tvarkosi para
pijų ir vyskupijų vienetais. 
Parapinės brolijos ypatinga 
veikla nepasižymi, išskyrus 
JAUNŲ VYRŲ KAT. BEN
DRUOMENĘ. ŠV. KOLUM
BO RITERIUS ir MARIJOS 
VAIKUS.

Katalikiškoji Anglijos inte

“Vilnis” sekė komunistinę 
liniją

Kaltintojas Friedman įrodi
nėja. kad Andriulis buvo "Vil
nies” laikraščio redaktorius ir 
kad "Vilnis” sekė komunisti
nę liniją. "Vilnyje" tilpę daug 
Andriulio pasirašytų straips
nių. palaikančių kompartiją, 
kas įrodo, kad jis buvo kom
partijos narys. Daug pristaty
ta. kaip įrodomoji medžiaga 
laikraščio “Vilnies" numerių, 
kuriuose tilpo straipsniai, pa
laikantieji komunistinę liniją. 
Dauguma jų Andriulio pasi
rašyti.

Kompartijos tikslas — 
revoliucija

Buvęs ilgametis patikimas 
Brooklyno, N. Y. komunistų 
partijos narys Morris Malkin 
paliudijo, kad komunistų par
tijos pagrindinis tikslas jėga 
nuversti dabartinę Jung. Vals
tybių santvarką, ją pakeičiant 
komunistine diktatūra. Būda

Atliekame Spaudos Darbus

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

Visais reikalais kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay So. Mass.

ligentija taip pat turi savo or
ganizacijas. Kardinolas Hins- 
ley yra įsteigęs “Dvasios Ka
laviją", organizaciją, kurios 
tikslas yra skleisti kataliky
bės idealus Anglijos intelektu
alų tarpe. Ši organizacija įsi
steigė ta mintimi, kad Angli
ja vedanti kovą dėl krikščio
niškų principų ir Europos 
krikščioniškumo. Ši orgajūza- 
cija neturi aiškios linijos, pa
liko nežymi, nors jau išleido 
eilę naudingų raštų.

KAT. TIESOS SĄJUNGA 
yra seniausia Anglijos kat. 
organizacija, išleidusi labai 
daug naudingų knygų.

Pati pajėgiausia šito pobū
džio organizacija bene bus 
NEVVMANN o SĄJ U N G A, 
kuriai priklauso akademikai, 
universitetą baigę žmonės. Ji 
yra įjungta į “Pax Romaną” 
ir leidžia mėnesinį žurnalą 
"Unitas”, organizuoja ideolo
ginio pobūdžio kursus, kelia 
religinį suaugusių švietimą. 
Su šita organizacija yra arti
mai susijusi KAT. STUDEN
TŲ SĄJUNGA, turinti ypa
tingą pasisekimą provincijos 
universitetuose.

mas partijoje nėra girdėjęs 
komunistus mokant, kad A- 
merikoj yra galimas sovieti
nės tvarkos įvedimas ramiu 
būdu — balsavimo keliu. Mul
kinąs tvirtai atsakęs, kad vi
są laiką buvo tvirtinama, jog 
tvarką Amerikoje galima įves
ti ne rinkimų būdu, bet tik 
kulka. Visą laiką buvę sako
ma. kad imjierialistinį karą
U.S. proletariatas turi pavers
ti civiliniu karu ir ginklus, 
pirmai progai pasitaikius, at
kreipti prieš savo karininkus.

Malkinas irgi parodė, kad 
matęs viename kompartijos 
centro suvažiavime, kuriame 
galėjo dalyvauti tik kompar
tijos nariai. Andriulį kalban
tis su Bimba.

Patiekta aaug įrodomosios 
medžiagos. Andriulis dar nėra 
nei žodžio prataręs.

Bylos nagrinėjimas yra |»er- 
trauktas iki spalio mėn. 10 d.

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,
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ŽIDINIUOSE
ATSISVEIKINIMAS SU CHAZY, N. Y.

• Kryžiaus karas už Euro
pos laisvę pradėtas Cicero, III. 
Pci prof. G. Galvanausko pa
skaitos apie Lietuvos kančias, 
buvo paskleista propaganda 
Kryžiaus karo dėl Europos 
laisvės. Ta proga prisirašė 100 
lietuvių garbingais laisvės ka
riais ir prisisegę laisvės varpo 
ženklelius išėjo iš susirinkimo.
• Dr. Kazys Almanauskas, 

kuris dėsto vokiečių ir rusų 
kalbas Jėzuitų Loyolos uni
versitete Los Angeles, nuo šių 
mėtų pradžios pakeltas į asis
tentus.
•"BALF rinkliava (Tag Day) 

Chicagoje davė $8.500. Rink
liavoje dalyvavo 450 rinkėjų. 
Buvęs BALF koncertas davė 
$1,000 BALF naudai.
• Lietuvos vėliava buvo iš

kelta praeitą sekmadienį In- 
temational Friendship Gar- 
dens, Michigan City, Ind.. kur 
ji įnuolatos plevėsuos tarp 30 
kiįų valstybių vėliavų.
• Dr. A. šerkšnas persikėlė 

į Putnam, Conn. ir pradėjo 
profesoriaus darbą Šv. Dva- 
si<Js seserų vedamoje kolegijo
je’ir akademijoje. Jis čia dės
to’ psichologiją.
• A. Vaičiulaitis, “Vyties” 

redaktorius, ir dr. A. Kučas, 
grįždami iš atostogų, kurias 
praleido pas tėvus pranciško
nus, buvo užsukę į Putnam. 
Ccmn. ir susipažino su seselių 
vedamomis įstaigomis.
• Įsteigtas Lietuvių kalbos 

draugijos skyrius Chicagoje. 
J steigiamąjį susirinkimą at
vyko apie 20 lietuvių kalbos 
mylėtojų. Skyriaus pirminin
ku. išrinktas P. Jonikas, vice
pirmininku — A. Dundulis. 
Btfvo iškeltas klausimas kal- 
boį laikraščio leidimo.
• Pagyvėjo Chicagos apskri

ties Kat. Federacijos veikla. 
Paskutiniame susirinkime ap
tarta Kristaus Karaliaus 
šventės rengimas. R. Katali
kų- kongreso reikalai, išrinkti 
atstovai į Chicagos Lietuvių 
Tarybos Konferenciją.
• -šeštadieninė lietuvių Brook

lyno mokykla pradėjo mokslo 
metus rugsėjo 16 d. rytą pa
maldomis parapijos Apreiški
mą bažnyčioje. Šiais metais 
mokykla praplėtė savo veiklą, 
atidarydama aukštesniąją li
tuanistikos klasę.
•- Gyd. Jonas Naujokaitis 

Pomona, Calif.. pašauktas ar- 
mijon ir išvyksta į Korėjos 
frontą. Palieka žmoną su tri
mis vaikučiais. Praėjusio II 
kart, metu dalyvavo Europos 
žygyje.

Fcadillac

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MA$S 
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Watch For Our Openingl
We will continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

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

NASHUA. N. K. < * 
„ '!

105 WEST PEARL ST.,

bAR»!WINRAS_

"Ar Korėjon reikia pilietybės?"
Laiškas iš Clevelando

Valstybių užkampį. Čia 
žemės ūkio darbininkas 
darbą viename stam- 
ir modemiškai įruošta-

Prieš metus netikėtai užkly
dau darbo ieškodamas į šitą 
tolimą ir mažai kam žinomą 
J. A. 
kaipo 
gavau 
biame 
me ūkėj.

Šioje apylinkėje, tik 
ūkis, jokios pramonės 
brikų čia nėra, o be to 
tai apgyventa, per tai

žemės 
ir fa- 
ir re- 
čia ir

lietuvių iš senesnių laikų 
gyvenama, tik viena 

kuri 
kaip

ne- 
Dr. 
jau 
čia

vartams

tik 1 
A. Z. Speare šeima, 
prieš daugelį metų 
yra įsikūrusi.

Atsidarius J. A, V. 
dėl Europoje esančiųjų bena
mių ir be žmogiškųjų teisių 
raudonojo maro aukoms — 
tremtiniams Dr. A. Z. Speare 
žmona Mrs. J. Kašėtaitė- 
Speare kaipo vietos ir apylin
kės NCWC atstovė ėmės kon
kretaus darbo ir jos pastan
gomis vardinėmis ir nevardi- 
nėmis garantijomis čia atva
žiavo ne viena kita lietuviška 
šeima, bet kelios dešimtys ir 
visoms surado butus ir dar
bus pas vietos ir apylinkės 
farmerius.

Kadangi čia tik žemės ūkis
_________

Pakšto kapela išvyksta j Čikagą
Dayton, Ohio 
pusantrų metų links- 

daytoniečius B. Pakšto 
išvyksta į Čikagą ir

Apie 
minusi 
kapela 
nuo. rugsėjo 29 d. pradeda 
griežti ten Tremtinių Namuo
se. Pirmasis Pakšto kapelos 
pasirodymas Daytone buvo 
1949 m. gegužės mėn. pabai
goje. Nuo to laiko jie grojo 
šokiams lietuvių parengimuo
se, piknikuose, vestuvėse. Ne 
kartą jie griežė ir kitataučių 
parengimuose. Praėjusią žie
mą savaitgaliais grojo St. Lu
ko naktiniam klube. Pakštie- 
čiams įsikurti Daytone bei įsi
gyti instrumentus daugiausiai 
padėjo kun. V. Katarskis. Pa
žymėtina, kad visi pakštiečiai 
giedojo vietos 
nytiniame chore, 
metu jų 
Pakštas, 
nevičius, 
teikis ir

Rus*

parapijos ba£- 
Paskutiniu 

sąstatas yra šis: B. 
R. Babickas, L Bich- 
A. Mironas, V. 

J. Stumbrys. 
Kitos žinios

— Lapkričio mėn. 4 ir 5 die
nomis Daytone įvyksta vyčių 
Michigan - Ohio apskrities 
seimas. Laukiama delegatų ir 
svečių ik Detroito, Clevelan- 
do, Čikagos. Cincinnati, Co- 
lumbus ir kitų miestų. Smul
kesnė seimo programa bus 
paskelbta vėliau.
— Rugsėjo mėn. 18 d. vietos

PONTIAC

33 Main St 

ir daug sykių mažesni uždar
biai kaip miestuose, o pragy
venimas beveik toksai pat 
kaip mieste, dėl tos priežasties 
mažai kas tegali ilgesniam lai
kui pasilikti prie žemės ūkio 
darbų, o ypač su šeimomis. 
Per tai daugelis, po kurio lai
ko buvo ir yra priversti 
sveikinti ir kelties kitur, 
pragyvenimo sąlygos yra 
resnės.

atsi- 
kur 
ge-

Mrs. advokatė J. Speare - 
Kašėtaitė vietoje padėkos ir 
nuoširdumo iš atsikviestųjų 
nekartą yra susilaukusi daug 
nepagrįstų ir piktų priekaištų 
bei šmeižtų. Iš šalies žiūrint 
atrodo, kad visos intrigos są
moningai yra daromos nema
tomai juodosios rankos.

Paskutiniuoju laiku teko 
girdėti, kad dėl šioje apylinkė
je gyvenančių lietuvių jau 
esąs iš tremties pakviestas ir 
lietuvis kunigas. Deja atva
žiavęs mažai beras lietuvių. 
Iki šioliai porą sykių buvo at
važiavęs iš Kanados Tėvas 
Kulbis, S-. J. ir vieną sykį Tė
vas K. Butkevičius, O.FAf. iš 
Kennebunk Port, Maine.

Jobm Ervydis.

vyčių 96 kuopos susirinkime 
pranešimus iš vyčių seimo 
Čikagoje padarė Pr. Gudelis 
ir L. Valiukas. Be to, buvo 
svarstyta įvykstančio apskri
ties seimo programa ir kiti su 
tuo susiję reikalai. į Centro 
Valdybą iš 96 kuopos išrinkti 
net du asmenys: Pr. Gudelis 
— kasininkas ir D. Miller 
(Milaškevičiūtė) — finansų 
sekretorė. -
• —■ Rugsėjo mėn. 17 d.’ vaka
re parapijos salėje pakštiečiai 
buvo surengę- atsisveikinimo 
vakarą. Meninėje programoje 
išpildyta: lietuviškos dainos ir 
muzikos dalykėliai. Po keletą 
žodžių tarė kun. V. Katarskis 
ir B. Pakštas? L. V.

NEW HAVEN, CONN.
Vykstame į Čiurikmio 

; ansamblio koncertą .
Mūsų geros veikėjos ir visų 

gražių lietuviškų užmanymų 
rėmėjos, Marijona Ramanaus
kienė ir Judyta Kazlauskienė, 
jau suorganizavo pilną auto
busą lietuvaičių bei lietuvių 
vykti į koncertą, kurio prog
ramą išpildys pasižymėjęs 
Vokietijoje, Anglijoje ir Lie
tuvoje ansamblis. Bus reta 
proga išgirsti šį chorą, išpil- 
dant dainų programą, nes 
ateityje gali greit tokia proga 
nepasitaikyti, kadangi 
šio choro vyrų išvyksta 
ti karines pareigas.

Čiurlionio Ansamblis 
dys koncertą žymioj Camegie 
Hali New Yorke. Autobusas 
išeis nuo bažnyčios 10:00 va
landą ryto. Visi prašomi susi
rinkti punktualiai. Visi kvie
čiami vykti į šią nepaprastą 
dainų šventę, kuri įvyks New 
Yorke spalio 1 d., 1950.

Svarbus Amerikos Lietuvių , 
Tarybos susirinkimas

Ketvirtadienį, spalio 5 d. va
kare 8:00 vai. įvyks labai 
svarbus Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus susirinki
mas šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 339 Greene St. Į 
susirinkimą kviečiam visus 
draugijų atstovus bei atstoves 
atsilankyti. Taipgi kviečiamą

dalis 
athk-

iipil-

Naujieji “aukso ieškotojai”
Kai aną dieną Bostone sė

dau į "Grayhound Lines” pa
togų autobusą, kad nuosiris- 
čiau į Clevelandą. negalvojau, 
kad paskutinį kartą matau 
europeiškiausį Amerikos did
miestį — Bostoną. Trylika 
mėnesių paliko antspaudą ir 
malonių išgyvenimų. Bostone 
juk nuo senų laikų veikia di
delė ir veikli lietuvių kolonija, 
kurioje plaka tiek daug lietu
viškų širdžių Lietuvai. Ypač 
geraširdžiai dzūkai paliko gilų 
įspūdį. Manau, kad kiekvienas 

mūsų brolius ir seses nauja
kurius.

Prašome draugijas bei kuo
pas paraginti savo atstoves 
bei atstovus susirinkime da
lyvauti.

Šiame susirinkime bus pa
darytas pranešimas dėl Conn. 
Valstijos šaukiamos ALT rei
kalais konferencijos, kuri 
įvyks spalio 29 d., š. m. Wa- 
terbury, Conn. Visi kviečiami 
atsilankyti.

BALF susirinkimas
Po ALT vietinio skyriaus 

susirinkimo, tuo jaus įvyks 
svarbus Bendro Amerikos 
Šalpos Fondo skyriaus susi
rinkimas, į kurį kviečiame vi
sus geros valios lietuvius bei 
lietuvaites atsilankyti ir pa
remti šį taip naudingą mūsų 
brolių ir sesių šalpos darbą 
tremtyje, sumokant $1.00 į 
metus nario mokesčio. Kiek
vienas lietuvis bei lietuvaitė 
turėtų susirūpinti šalpos dar
bu, nes artinantis žiemai dar 
labiau pasunkėja sunkios 
tremtinių gyvenimo sąlygos: 
reikia šiltesnių drabužių, 
maisto ir vaistų. Tat mes A- 
merikos lietuviai turime iš
tiesti jiems savo pagelbos ran
ką.

Moterų GUdos parengimas
Penktadienį, spalio 6 d., Mo

terų GildoS skyrius ruošia 
kodavimo vakarą ir madų sa
loną, ką išpildys pačios narės. 
Bus gera proga visoms mote
rims pamatyti vėliausios ma
dos drabužius. Kviečiamos vi
sos moterys ir vyrai atsilan
kyti. M.

KVIEČIAME | RINKLIAVOS 
TALKA

Kviečiame visas lietuvaites 
ir lietuvius registruotis į tal
ką š. m. spalio 27 ir 28 die
nai. Mums reikalinga tūkstan
čiai rinkėjų. Per tas dvi die
nas mes turime pasirodyti or
ganizuotai. Visur, kur tik di
desnis žmonių susibūrimas, 
turi būti lietuvaitė ar lietuvis 
rinkėjas su rinkliavos dėžute. 
Visi pareigūnai ir policija bus 
įspėti, kad per tas dienas lie
tuviai renka aukas mūsų ne
kaltiems kūdikiams, našlai
čiams, našlėms su mažais vai
kučiais, ligoniams ir paliegė
liams sušelpti. Mūsų obalsis: 
Gelbėkime lietuvius, nukentė
jusius nuo komunistų!

Kviečiame visus senus ir 
jaunus, seniau ir dabar atvy
kusius ir čia gimusius lietu
vius ir lietuves į bendrą talką. 
Spalio 27 ir 28 dienomis tene
būna nei vieno, kuris liktų 
nuošaliai. Visi turime išeiti į 
gatves ir pademonstruoti A- 
merikos visuomenei apie pada
rytas mums bolševikų skriau
das.

NeatidėiMdme, tuojau re- 
gistneldmės j rinkėjų armi
ją! Praneškite savo vardą, pa
vardę ir adresą telefonu: EV 
7-1422 arba parašykite BAL- 
F-ui, 105 Grand St, Brook
lyn 11, N. Y.

buvęs bostonietis panašius 
įspūdžius išsivežė.

Tūlam, gal būt, sunku su
prasti, kodėl tremtinių dalis 
apleidžia Bostoną, kuriame 
taipgi verda gyvenimas. Ne 
klajokliškumo pamėgimas mus 
verčia taip elgtis. Mes ir taip 
jau dešimt metų turime iš
braukti iš savo gyvenimo, tai
gi skubame atsigriebti. Kodėl 
nepavažiuoti toliau, jeigu už 
tą patį prakaito lašą galima 
gauti dvigubai? Laisvė judėti 
Amerikoje mums leidžia būti 
naujais “aukso ieškotojais”.

Gal būt tai yra mūsų ame- 
rikonėjimas, užsikrėtimas vy
tis dolerį ir skubėti... į mirtį. 
Bet tai yra ne vien egoizmas. 
Mes norime gyventi ir būti 
daugiau naudingais ne vien 
sau. Seniesiems ateiviams jau
čiantis “savo atlikus” ir nu
vargus, ant tremtinių gula vis 
didesni uždaviniai. Reikia ne 
vien patiems geriau įsikurti, 
bet ir būti pajėgesniems au
koti lietuvybei Amerikoje iš
laikyti ir Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Specialaus aukso 
fondo neturime, o aukų reikia 
labai daug: ir vietos reika
lams; ir ALTui, ir VLIKui, 
kuris turi būti pajėgus ruošti 
didelę delegaciją greit įvyk
siančiai taikos konferencijai, 
nuo kurios priklauso Lietuvos 
respublikos likimas...

Kaip prie Baltijos jūros
Clevelandas ne Bostonas, 

visai skirtingas miestas, bet 
man jis patinka. Jis erdviau 
lygumoje išsidėstęs, be dan
goraižių, beveik be priemies
čių, neklaidus, nes gatvės kva
dratiškai ilgos. Sunkioji pra
monė neskandina dūmuose, 
nes ugnies liežuviais spjau
dantieji kaminai yra atokiau 
nuo gyvenamųjų kvartalų. 
Tarp daugybės žalių parkų 
buvęs Rockfelerio didžiulis 
parkas, kuriame yra ir lietu
vių darželis, yra gal dar gra
žesnis už Franklino parką 
Bostone. O didžiulis Erie eže
ras mums Baltijos jūrą pri
mena...

Tai kas, kad čia daug juoda
odžių. Civilizuoti nebaltaodžiai 
mus negązdina. Už tat Cleve- 
lande yra daugiau tarptautiš- 
kumo ir kiekviena etninė atei
vių grupė čia drąsiau jaučia
si, negu tokioj Naujojoj Ang
lijoj, kur žymus vienos tautos 
stiprus vyravimas... Čia ir 
viešajame gyvenime nevengia
ma palaikyti etninių grupių. 
Ypatingai tam palankus yra 
vienas didžiųjų dienraščių 
“The Cleveland Press”, kuris 
rugsėjo 12 d. numeryje spe
cialiu straipsniu “100 Years 
of Nationality Groups in Cle
veland” gražiai paminėjo virš 
pusę milijono Clevelando mies-

KUO SKIRIASI RUSAS 
NUO AMERIKIEČIO?

Po vieno posėdžio Saugumo 
Taryboje prieina amerikietis 
korespondentas prie Maliko ir 
su juo pašneka.

Korespondentas: — Ar ne
galėtumėte duoti intetvjų ma
no laikraščiui?

Malikas: — Pirma išmokite 
rusiškai.

Korespondentas: — Vieną 
žodį aš moku iš pat mažens— 
“Da!” Pas mus Amerikoje vi
si vaikai pirmiausia išmoksta 
sakyti “Daddy!”

Malikas: — O pas mus visi 
mokinami sakyti “Net!”

Korespondentas: — Tai su
tinkate ką nors pasakyti? Da?

Malikas: — Net!

to gyventojų sudarančias 45 
tautybes pirmosios ir antro
sios kartų, įdėdamas žymes
niųjų grupių atstovų nuo
traukas, jų tarpe ir lietuvių. 
Iš to mes sužinome, kad žy
miausios grupės yra vokiečių 
ir lenkų (po 75,000). Lietuvių 
skaitoma 10,000, žydų 50,000, 
čekų ir slovakų po 40,000, 
vengrų ir italų po 35,000, ai
rių ir slovėnų po 30,000. Iš 
paduotos lentelės matyti kiek 
kuri grupė turi bažnyčių, sa
lių, organizacijų ir radio va
landų. Vengrai ir italai turi 6 
radijo valandėles, čekai ir vo
kiečiai — po 4, lenkai — 3, 
slovakai ir slovėnai — po 2, 
lietuviai, kroatai, graikai, žy
dai ir syrijiečiai — po 1.
Ko trūksta clevelandiečiams?

Dar peranksti man reikšti 
nuomonę apie Clevelando lie
tuvių koloniją. Bet jau matosi 
paviršutinis vaizdas. Bostono 
lietuvių kolonija yra gausin
gesnė ir gyvesnė visuomeni
niu ir kultūriniu judrumu. Čia 
lietuviai gal vėliau atsiskyrė 
nuo lenkų, todėl turi mažiau 
pozicijų. Net ir Šv. Jurgio 
bažnyčia rodo, kad čia lietu
viai vėliau susigriebė; bažny
čios išorė ir vidus rodo buvus 
didelę teatro salę (antrame 
aukšte, apačioje mokykla). 
Lenkų gyvenamuose kvarta
luose yra lenkų vardais pava
dintų gatvių. Lietuviai gyve
na daugiausia apie vidurį vie
nos iš žymiausių Superior 
Avė. Tai kaip So. Bostono 
Broadway. Tik čia ne tiek lie
tuviškų įmonių, ofisų, resto
ranų, krautuvių. Geroj pozi
cijoj “Lithuanian Hali” su 
“sklepuku”. Priešais savait
raštis “Dirva”. Antroji baž
nyčia refigiamasi statyti už
miesty prie ežero, kur turtin
gesnieji lietuviai kuriasi va
sarvietėje (beach).

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
! Grafton Avė., Islington, Mass. '

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų TeL Dedhaan 1304-R

TRY OUR DEUCIOUS —
FRIED CLAMS — FRIED CHIKEN — SANDWICHS
FRENCH FRIES — ONION RINGS — ICE CREAM

FOUNTAIN SERVICE
Open 11 A.M. to 1? P.M. 7 Days Per Week

THE MEAi ws
ROUTE 111

Vienintelis lietuviškas radijo 
pusvalandis skiriasi nuo kelių 
Bostono lietuvių radijo valan
dėlių savo lietuviška dvasia, 
gryna lietuvių kalba, nes ją 
sutartinai veda senieji ir nau
jieji ateiviai. Bet tas pusva
landis neatvaizduoja visos ko
lonijos gyvenimo, kaip ir vie
nintelis savaitraštis “Dirva”, 
neapimdamas visų srovių. Iš 
visų pusių pasigendama dar
nesnio bendradarbiavimo Lie
tuvos ir Amerikos gerovei. 
Pažymėtina tik, kad virš 
tūkstantis tremtinių čia įgau
na vis didesnį svorį. Čia prisi
glaudęs garsusis M. K. Čiur
lionio vardo ansamblis yra ne 
vien šios kolonijos nuosavybė.

‘‘“Ar šičia skaitei?”
Tremtinių skaičius Cleve- 

lande didėja dvejopai: tiesiog 
iš Vokietijos ir iš kitų Ameri
kos kolonijų. Darbų pasiūly* 
mas didelis. Tik ir čia atlygi
nimai nevienodi. Reikia laimės 
rasti tinEsiSęsnJ ~d*rtą ir di
desnį atlyginimą. Pažymėtina, 
kad čia nėra tokios žiaurios 
unijos, ir įmonių employmen- 
tai kitaip žiūri į tremtinius. 
Čia pakanka pirmųjų popierių. 
Tik vienur - kitur dar reika
lauja pilietybės. Bet ir ten ti
kimasi prasilaužti. Pavyzdžiui: 
vienas jaunas tremtinis norė
jo gauti darbo tokioj įmonėj, 
kur priima tik su “eitizens”. 
Kai jam atsakė, tada jis man
dagiai paklausė: “O Korėjon 
nereikia pilietybės?”,.. Jam 
pažadėta tuo reikalu atsi
klausti Washingtoną.

Priimant į darbą iš visų vie
nodai reikalaujama parašo 
kad “...nebuvau komunistų, 
nesu komunistu ir nesu padė
jęs komunizmui”. J tai krei
piamas ypatingas dėmesys 
įsakmiai paklausiant: “Ar ši
čia skaitei?”.

Ed. Karnėnas.

1
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□ P. Vaitonis—Ontario ap
galėto  jas. Gauta džiugi žinia. 
Lietuvos meisteris Povilas 
Vaitonis laimėjo Ontario pir
menybes, Kanadoje. Pirmeny
bės įvyko Toronto mieste. Bu
vo lošiama 7 ratai, šveicarų 
sistema. Vaitonis išėjo nuga
lėtoju nepralaimėjęs nė vienos 
partijos; 2 partijas baigė ly
giom su Anderson ir paskuti
niam rate su Auto. Praeitų 
metų nugalėtojas Anderson li
ko antroji vietoj, nustojęs 
dviejų taškų, o Šienams, kuris 
1950 JAV jaunių p-bčse dali
nosi pirmą vietą su J. Cross, 
atsistojo į 7 vietą.

Pirmenybės vyko parodos 
metu, todėl susidomėjimo pir
menybėmis buvo sukelta gana 
daug. Hamiltono dienraštis 
(miestas, kuriame gyvena 
Vaitonis) įdėjo Vaitonio nuo
trauką ir aprašymus.

Pirmenybių pasekmės: Vai
tonis 6 taškai, Anderson 5, 
Suk, Lidacis, Oaker ir Auto 
po 4, Siemm8 ir Ridout po 3, 
Paškauskas 2 ir Brodie — 0 
taškų.
□ A. Nasvytis antruoju Ohio 

pirmenybėse. Šių metų Ohio 
pirmenybės buvo Akron, Ohio 
mieste. Dalyvavo 34 varžovai, 
kurių tarpe — 3 buvę Ohio 
meisteriai.

Algirdas Nasvytis vedė pir
menybes 4-0, bet penktan rate 
pralaimėjo Schriederiui, kuris 
ir išėjo Ohio pirmenybių nu
galėtojas, pustaškiu pralenkęs 
Nasvytį. Pažymėtini Nasvy- 
eio 
mų

Friedman ir G. Miller, kuris 
šių metų JAV open pirmeny
bėse surinko, kaip ir P. Taut
vaiša, 6'2 taškų.

The Cleveland Chess Bulle- 
tin aprašo Ohio pirmenybes ir 
nesigaili gražių žodžių apibū
dindamas Algirdą Nasvytį 
kaip žaidėją ir ateivį iš Lie
tuvos.

pasekmės: 1. J. 
A. Nasvytis, 3. 
W. Granger, 5. 
T. Ellison (Cle-

Pirmenybių 
Schrveder, 2. 
G. Miller, 4. 
Ferryman, 6.
velando meisteris), 7 Scitz, 8. 
Dennison, 9. Harkins, 10. L. 
Friedman, 12 v. W. Mann 
(1949 Ohio meisteris) ir B. E. 
Steems (1948 Ohio meisteris).

□ JAV komandos dalyviai: 
Horwitz, Kramer, Shainswit 
ir Evans grįžo iš pasaulio pir
menybių. Jie pareiškė, kad 
JAV laimėtoji ketvirtoji vieta, 
tarp 16-kos stiprių varžovų, 
yra patenkinama. Larry 
Evans iš 10 loštų partijų, ne
pralaimėjo nė vienos. Koman
dos kapitonas H. Steiner 
užtruks Europoje.

□ Bostono pirmenybės 
sidės spalių 12 d. Pernai
tono pirmenybes ir didžiąją 
taurę laimėjo Povilas Tautvai
ša, o Kazys Merkis buvo tre
čiuoju.

Šių metų Bostono pirmeny
bėse dalyvaus Kazys Škėma, 
kuris gražiai pasirodė Naujos 
Anglijos pirmenybėse, laimė
damas antrą vietą. Būtų gra
žu, kad Bostono taurė liktų ir 
kitiems metams lietuvio ran
kose.

kiek

pra- 
Bos-

e

laimėjimai prieš JAV jau- 
ir 1948 meisterį
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prisirinko apsčiai. Didesnis 
gyvumas pasireiškė prie pik
niko šeimininkų turtingo bu
feto, kur didelį pasisekimą tu- 

Navicko paaukoti 
Pasilinksminę risi 

skirstėsi namo, 
rengėjai džiaugiasi.

Gražiai praėjo
Bridgeport, Conn.

Ateinantį pirmadienį, rugsė
jo 25, 7:30 vai. vakare para
pijos svetainėje įvyko labai 
svarbus buv. tremtinių susi
rinkimas sąryšy su daromais 
žygiais Lietuvos bylos doku
mentacijai, kurios tikslas iš
kelti lietuvių tautos kančias ir 
}>ersekiojimus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bridgeport, Conn. skyrius.

Gražiai praėjo
Praeitą antradienį mūsų pa

rapijoje baigėsi 40 vai. atlai
dai, kurie gražiai pavyko. Pa
mokslininkas buvo kun. Alex- 
sandras Žiubdys, OFM., kurio 
gražūs pamokslai kiekvienam 
labai patiko. Choras ir choro 
solistai, vadovaujami A. Sta- 
nišausko gražiai giedojo per 
mišparus. Procesiją tvarkė 
parapijos vikaras kun. V. 
Pranskietis, o visą tvarką ve
dė kleb. J. Kazlauskas. Per 
visus vakarus dalyvavo daug 
svečių kunigų.

Parapijos choro metinis 
parengimas

Atšalus orui, prasidės sve
tainėse parengimai. Kad iš
vengus supuolimų su kitomis 
draugijomis, parapijos choro 
metinis parengimas įvyks sek
madienį, lapkričio 26. 
dautina, kad tą dieną 
nerengtų, atsilankytų į 
metinį parengimą.

Pagei- 
niekas 
choro

O.

BALF Piknikas
Noruood, Mass.

Rugsėjo 10 d. Norwoodo 
BALF skyrius surengė pikni
ką. Popietė buvo 
svečių iš vietosy*»- ■■

4 '
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graži tat ir 
ir apylinkių

rėjo Al. 
gėrimai, 
patenkinti 
Pikniko
kad piknikas pavyko ir taria 
didelį ačiū Nonvoodo lietu
viškai visuomenei, kuri šį pa
rengimą visokiariopai įėmė: 
dovanomis, transporto prie
monėmis, darbais ir tt. Pikni
kui rengti komisiją sudarė: 
Jur. Versiackas, Kašėta, Za- 
reckas, Adomaitienė. Vasi
liauskienė ir Tvaskienė. Pel
nas bus pasiųstas BALF-o C. 
Valdybai. Reikia pažymėti, 
kad prie šio parengimo uoliai 
prisidėjo Liet. Vyčiai.

Minėjo rugsėjo 8 d.
Lietuvių parapijos Šv. Jur

gio bažnyčioje rugsėjo 10 d. 
buvo atlaikytos iškilmingos 
šv. Mišios už lietuvių tautą. 
Gražų ir turiningą pamokslą 
pasakė kun. J. Klimas iš So. 
Bostono. Parapijiečiai dėkingi 
savo klebonui kun. Norbutui 
ir vikarui kun. Janiūnui už 
gražų parengimą, taip pat 
nuoširdus ačiū p. M. Veniui už 
pasitamavimą transporto prie
monėmis.

šeštadienio lituanistikos 
mokykla

Lietuvių parapijos svetainė
je šeštadieniais veiks litua
nistikos mokykla pradžios mo
kyklos vaikams. Šiam kilniam 
tikslui mielai pritarė vietos 
klebonas kun. Norbutas ir jis 
ją globos. Mokyklos vedėja 
sutiko būti naujakurė moky
toja p. Tumavičienė, jos pa
dėjėja — Z. Zarankaitė. Kun. 
Norbutas, gimęs Amerikoje, 
Lietuvos nėra matęs, bet li
tuanistikos reikalai jam rūpi 
ir bendrai lietuviškas visuo
meniškas darbas jam arti šir
dies. Būd amas kleriku 
pats yra mokęs vaikučius lie
tuvių kalbos, mielai dalyvauja 
visuose lietuviškuose parengi
muose. ypač yra didelis BALF 
rėmėjas. Be to turi labai jud
rų ir aktyvų padėjėją kun. 
Janiūną. Jų gražiais užsimoji
mais parapijiečiai 
ir didžiuojasi.

Pėstininkai pmidengia tanku

rugpiūčio mėn. $5,246.33; ge
rybių atrankos ir įpakavimo 
medž. 395.00. Viso $5,641.33.

Balansas 1950 m. rugpiūčio 
31 d. grynais pinigais — 
$7,854.91; balansas gerybėmis 
— 13,500.00. Viso $21,354.91.

A. S. Trečiokas,
BALF iždininkas.

1950 m. rugsėjo 15 d.

km., 
ap.
Pet- 
par.

džiangiasi
K. 8.

Viso —
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IŠNUOMUOJAMI KAMBA- ) 

RIAI atskiri mebliuoti, gra
žioje vietoje/ Doreįfesteryje? . 
Skambinti kasdien telefonu 
TAlbot 5-7048 nuo 6 iki 19 * 
vai. vakare. (19-22-26)

Mt. Kopė Florist
formerly Jaeob’s,

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-8785

Funeral Work and Corsages

a Specialty

H

MOT1NA su suaugusiu sū
numi ieško kambarių pirmame 
ar antrame 
gauti 4 ar 5 
šaukite: Ed.
E. 6th St.,
Mass.

aukšte. Norėtų 
kambarius. Atsi- 
Baluszaitis, 633
So. Boston 27,

(22-26-29)

GRABORIAI
r

Paieštoflmai
Masolaitė - Dubauskienė, 

Domicėlė, iš Smutkutė 
Sartininkų vi., Tauragės

Menčinskas, Adomas ir 
ras, iš Vartų km., Prienų

Mickevičius (ar Mickus), 
Fliorinas, iš Rezgių km., Kra
kių vi., Kėdainių ap.

Mickus (Mickevičius), Flio
rinas, iš-Rezgių km., Krakių 
vi., Kėdainių ap.

Morkūnas, vyras ir vaika 
Onos Haverzotaitės.

Narutis, Mykolas, iš Kurk
liečių km., Panemunio vi., Ro
kiškio ap.

Periokas, Simonas, iš Valtū- 
nų km., Žemaitkiemio vi., Uk
mergės ap.

Rivoriūnięnę,
Kurkliečių km. 
Rokiškio ap.

Poklavanskis,
Klovainių vi.

Raeder, Mikalojus, iš Kau
no - Aleksoto.

Reizgytė, iš Rietavo
Rosler - Kramer’ytė, 

na, iš Lankupėnų km.
Sakalauskaitė - Brazinskie- 

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

Skinkis, Vincas, iš Pajevo
nio vi., Vilkaviškio ap.

Vaitkulionis, Juozas, iš Sei
rijų vi., Alytaus ap.

Vaitkūnas, Juozas ir Kazys, 
ir jų seserys Vaitkūnaitės, 
Magdutė, Marytė ir Onutė.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

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

A. J. NAMAKSY
Real Estete A 

Insuranee
460 W. BmadtoBy 

SO. BOSTON, MASS.
Offto* T«L BOatb Beeton 8-0848

Bes. 87 Orfole Street 
We*t Raabury, M***.
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TREJANKA

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė 
ka. Mūsų Trejan- 

\&J kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

ligi saulės nusileidimo. Ja-

Trejan-

Marijona, 
Panemunio

Vincas,

iš
v..

iš

vi.
Pauli-

mo
ponijoje pirmučiausia saulė te
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75 
sų

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

S. Barasevičius ir Sotus
Funeral Home

254 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2500 

AVenue 2-2484

CASPER
?;ZnAL HOME
L_ Dorchester Street

South Boeton, Mas*.

Juseph W. Casper
(KA8PERA8)

I mladatba av/iat — —«■ —

FUNERAL
18*7 Dorchester Street

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balumuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL 80 8-1437 
•Outh Boston 8-3960

YAKAVONIS
Funeral Heme

741 No. Main St
Brockton, Mate.

V. YAKAVONIS 
Latdatuvlų Direktorių* Ir

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenim* Dykai 

Tel. Brockton 8-1560

Feel likę felllim in leve nueini
Telk tbout love 4t first sight! One look at these softly sparkling white-enameled Geneva 
mtl caboett, and yoor heart can't belp būt begin to ring. One glance at the heirloom beauty 
of thu tapant Geneva lifetime jtainless steel »ink, and your pulse is ture to pick up the 
refraiū\<

Can’t you jusMee ytur twn gorgeous Geneva Kitchen
want it? Handy as *11 get-out—with big, deep base and walt cabinets to keep a// your »up- 

rithin arm’s reach. Wide-open—with work surfaces big cnough to hold all the para- 
lia of meal-getting and štili leave room to spare. Efficient—with all the step-saving 

kccenorie* you've ahrays waated. And evcrything petfectly matchcd for eaduring beauty 
in easy-to-keep-clean enameled steel.

Whatevcr your ideas, wonderfully efficient Geneva units and accessories are availabie to 
malte this kitchen See for yoursclf... see your Geneva dealer ttday!

.,, plinned ezzctly the way yo»

BALF Tarybos nariams
RE: 1950 m. rugpiučio men. 

apyskaita.
PAJAMOS:

Balansas 19?0 m. rugpiūčio 
1 d. $8,897.23; Balansas gery
bėmis — 10,400.00.
$19,297.23.

Aukų gauta $932.01, narių 
mokesčių 138.00, namo nuoma 
85.00, maisto prod. gauta — 
3,049.00, gerybių gauta — 
3,485.00. Viso 7,699.01. 
labo — $26.996.24.

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginei Šalpai: Lie

tuviams Vokietijoje $1,196.00. 
lietuviams Austrijoje 1,136.00, 
lietuviams Prancūzijoj 817.00, 
lietuviams Anglijoje 50.00. Vi
so $3,199.00.

Viso

ALEA’ANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

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.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir
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(B) Imigracijai ir įkurdini- D 
mui: atstovo atlyginimas Eu- 1 • 
ropoję 270.00. ūkininkų kelio
nėms 339.91, išlaidos uoste — 
52.15, išimtina pagalba $5.00, 
spausdiniai 2.85. Viso $669.91.

(C) Sandėlio išlaidos: darbi
ninkų algos 150.00, 
pristatymas 32.70. 
$182.70.

(D) Administracijos
tarnautojų algos 843.66, tele
fonas ir telegramos 46.31, 
pašto išlaidos 40.00, raštinės 
reikmenys 11.15, elektra ir ge- 
sas 16.00, namo pataisymai — 
63.65, spausdiniai 13.65, 
jus, veiklos plėtimas 
garsinimas 160.00. 
$1,194.72.

Viso išmokėjimų

gervbių 
Viso —

išlaidos:

RA Y MUCCI’S INC.
1845 Montėllo St., Brockton, Mass.

. t

Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 
H .X ,HO»< • Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.

Neteikia įmokėti. - 3 metai išsimokėjimui.

va- 
ir pasi- 
Viso —

1950 m.

x>niko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tei. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ D R-JOS 

PO GLOBA MOTINOS OVC.
Pirmininkė — Eva Markalenė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Ma**. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Plrminink*—B. GailiOnienė. 
8 Winfield SL, So. Boston, Ma**.

Prot. Rait. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston, Ma*. 

Finansų Raft. — B. Cūnlenė,
409 Broaduay, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa SL. Mattapan, Mara
Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St, So. Brnton, Mass.
Kaso* GI.—Elzbieta Aukitikalnyti, ' 

110 H St, So. Boston, Mas*.
Draugija aavcr susirinkimus laiko ka* 

antrą antradienį mtaeaįo, TiMMl 
vakare. Parapijos salėjė, 49Ž Tt 
Seventh St, So. Boion, .MM&..' 

Visais draugijos reikalai^ kreipkite* 
pa* protokolų rMtlnlnkę.

I
I
!

•V. JONO EV. B L. PA6ALFIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininką* — Viktorą* Medonia, 
21 Sanger SL, So. Boston, Misa

Vice-Plrm. — Vincą* Stakutia,
684 Sixth SL, So. Boston, Mara 

Protokolų Raėt — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston. M***

Fin. Rait — Aleksandras Ivaika, 
440 E. Slzth St, So. Boston, M***

Iždinlnkas-^3tasy* K. Griranavičius, 
699 K. Seventh St, 8. Boeton, Msaa

Maršalka — Jonas Zuikis,
787 Broadw*y, So. Boeton, Mas*.

Draugija laiko susirinkimu* ka* tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vaL fb pietų. > Parapijos salėj, 
_  492 E. 7th St, So. Boston, Maas 
' 1 Visais draugijos reikalai* kfšfpki 

tės pas protokolų raitininką.

WAITKUS
Fanerai Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Bakam uoto jas 
(Notary Public)

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

Kainos to* pačios ir į kitu* 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Man.

Mward J. Wattt 
(VVaitekūnaa) 

Laidotuvių Direktorių* tr 
Balsamuotojao 

Patarnavimu* Dieną ir Nakų.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. A V 2-4026

*
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BOSTONO ARKIVYSKUPO LAIŠKAS

žmos—
Prel. K. Urbonavičius
išbus ligoninėje dar apie po

rą savaičių. Jis jau gali atsi
kelti ir važinėti ratukais, bet 
dar vengia stoti, kol operuota 
koja visai sugis. Prel. K. Ur
bonavičius gydosi Deaconess 
ligoninėje (Palmer palatoje).

Pasimeldė už kareivį 
Venckų

Giminės pranešė, kad karei
vis Vladas Venckus, per 10 
metų tarnavęs U.S. kariuome
nėje yra dingęs Korėjoje. Ku
nigai prašė žmones pasimelsti 
Už veteraną Vladą Venckų.

Šv. Vardo Draugijos
dvasios vadas kun. Albertas 

Kontautas ir būrys vyrų, rūgs. 
24 d., dalyvavo Lawrence 
Vardo draugijos piknike 
žaidė sviedinj (Soft Bali).

Šv. 
ir

Paaukoja mokyklai 
vėliavas

Šv. Petro parapijos mokyk
lų kambariuose trūko penkių 
lietuviškų vėliavų ir vienos 
amerikoniškos. Ponia Šimkie
nė, tai pastebėjusi įtaisė visas 
6 vėliavas. Už tai mokyklų va
dovybė yra labai dėkinga po
niai ir kapitonui šimkams.

Svečiai kunigai
šeštadienį ir sekmadienį, be 

5 vietinių kunigų 
dar svečiai kunigai 
Vladas Jeskevičiua, 
tėvas dr. Antoninus 
tis, O. P.

pagelbėjo 
tėvas dr. 
S. J., ir 
Jurgelai-

Grįžo iš ligoninės
Praeitą savaitę grįžo iš li

goninės Pranas Razvadaus- 
kas, Intemational kavinės, 
315 W. Broadway. Pr. Razva- 
dauskas baigia sveikti savo 
namuose 5 G Street. Linkime 
jam stiprios sveikatos.

Dalyvavo piknike
Būrys darbuotojų dalyvavo 

Labor Day Seserų Motiniška
me name Brocktone, Mass., 
piknike. Nuvažiavo iš So. Bos
tono rėmėjų skyriaus dvasios 
vadas kun. Albertas Abračins- 
kas. kurs labai daug darbuo
jasi seselių gerovei.

MYLIMIEJI KRISTUJE,
Rugsėjo mšaeaio 24 d. krikščioniškojo mokslo brolijos va

dovybė minėjo penktąjį metini kateldzacijos sekmadienį. Jo 
tikslas paskatinti lavinimąsi mūsų tikėjimo tiesose.

Mūsų žmonių, o ypač vaikučių, mokymas krikščioniškos ti
kybos ir krikščioniško gyvenimo yra svarbi pareiga ir kilnus 
apaštalavimas. Į mūsų katalikiškų mokyklų programą įeina ir 
tikėjimo mokymosi pamokos, kaipo neišleidžiamoji dalis. Ne
mažiau esame susirūpinę religiniu auklėjimu ir to mūsų katali
kiško jaunimo, kuris lanko viešąsias mokyklas. Sekmadieninėse 
mokyklose, religijos pamokose šiokiadieniais bei religinėse dis
kusijose aukštesnėse mokyklose jaunimas išmoksta mūsų šven
to tikėjimo tiesų ir jų {gyvendinimo praktikoje. Tačiau tai ga
lima atsiekti tik tuomet, kada tėvai sąžiningai bendradarbiauja 
ir prižiūri savo vaikus bei dukras, kad jie dalyvautų minėtose 
pamokose.

Šių dienų ištvirkimas bei kitokios blogybės daugiausiai pa
eina iš stokos religinio auklėjimo. Užkirsti toms blogybėms ke
lią mes pasiryžome išpildyti šūkį: “Ut cognoscat Te... — kad 
visi pažintų Tave”. Kunigams ir vienuoliams turėtų padėti ir 
pasauliečiai. Jie taip pat turėtų tapti Dievo Žodžio skelbėjais. 
Aš kreipiuosi j Jus, brangieji. Prisidėkit prie krikščioniško 
mokslo brolijos darbo pagal išgales ir Jūsų parapijos statomus 
reikalavimus.

Mums labai malonu matyti padaugėjimą diskusinių ratelių 
suaugusiems. Mes laiminame šį darbą ir raginame tokius rate
lius įsteigti visose parapijose ir kitokiose grupėse. Studijų ra
teliai mums užtikrintų pasauliečių apaštalavimą, kuris taptų 
vienu iš brangiausių Bažnyčios turtu šiuose kritiškuose laikuo
se. Jeigu mes nepažinsime tikėjimo, mes nesugebėsime juo ir 
gyventi. Gi jeigu mes jo neskleisime, mes jį ir patys prarasime.

Dieviškasis Mokytojas, Mūsų Viešpats Jėzus Kristus telai
mina ir teatlygina visiems tiems, kurie aukoja savo laiką ir ta
lentus kilniam auklėjimo idealui.

Jūsų ištikimas Kristuje 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

(Dabarties (Pasta
<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

TAI SMEGENYS!

šių metų 
numeryje,

S
r

paramą, kaip 
Berlyno oro til- 
materialinę, pri-

Krikštai
Rūgs. 23 d., buvo pakrikš

tytas Pranas Jurgis, sūnus 
Prano J. ir Marės (Vaišnory- 
tės) Kazlau&ų, gyv. 178 Bol- 
ton St.

Rūgs. 24 d., Evelina - Rita, 
duktė Alberto ir Beatricijos 
Aleksonių, gyv. 239 E St.

Literatūros ir muzikos vakaras 
Bostone

Liet. Kultūros Rėmėjų su
rengtas Municipal Building 
salėje praeitą sekmadienį, rug
sėjo 24 d., praėjo pelnytu pa
sisekimu. Poetas J. Aistis 
nuotaikingai paskaitė savo 
puikios lyrikos. Beletristas St 
Būdavas gražiai paskaitė iš
trauką apie Rapoliuką ir jo 
motinos mirtį iš naujai rašo
mo romano. Jis buvo išklausy
tas su ypatingu dėmesiu. Poe
tas St Santvaras davė savo 
naujausios poezijos keletą da
lykų. Rašytojas A. Gustaitis, 
kaip paprastai, savo humoris
tine kūryba ir gyvu skaitymu 
sudomino klausytojus. Akto
rius H. Kačinskas nepapras
tai subtiliai, žavingai atpasa
kojo A. Vaičiulaičio novelę 
“Sienutės nuodėmė”.

Vilniaus operos solistas Sta
sys Liepas iš trijų kartų skai
tomų literatūros kūrinių tar
puose gražiai padainavo lietu
vių ir pasaulinių kompozitorių 
kūrinių. Publikos buvo labai 
šiltai sutiktas ir pakartotinai 
iškviečiamas. Jam akompana-

4 .. . • -

vo komp. J. Kačinskas.
Vakaro dalyviai programa 

buvo tikrai patenkinti ir skirs
tėsi jausdamiesi dalyvavę tik
roje kultūrinėje pramogoje. 
Rengėjai vakaro pelną skyrė 
šeštadieniais So. Bostono pa
rapijos mokyklos patalpose 
veikiančios lituanistikos mo
kyklos naudai. Tam tikslui vi
si programos dalyviai atliko 
programą be jokio honoraro. 
Šį kartą didesnę publikos dalį 
sudarė naujai į šį kraštą at
vykusieji. Gaila, kad senesnie
ji Amerikos lietuviai neparo
dė reikiamo dėmesio šiam pui
kiam kultūriniam parengimui.

•
Mergaičių choras 

spalio 1 d. važiuoja pas Jė
zaus Nukryžiuoto seseles, mo
tiniškojo namo parke pasi
linksminti bei papiknikauti.

Laisvės žygis ‘
10-tonų Laisves Varpas, raginda

mas budėti dėl laisvės apkeliaus visas 
Jung. Valstybes. — Bus pakabintas 
Berlyne. - Sudrebins Kremliaus, tvir
tovės sienas.

Generolas Lucius D. Clay, 
kuris vadovavo garsiam Ber
lyno oro koridoriui, būdamas 
Gubernatoriumi U. S. zonoj 
Vokietijoj, išsiuntinėjo pa
kvietimą visai Jung. Valstybių 
svetimomis kalbomis spaudai 
ir kvietė skaitytojus prisidėti 
prie šio žygio, kad paveikus 
žmonių mintis ir širdis, kur 
tik yra komunistų agresijos 
užslopinta laisvė. Šis žygis su
teiks dvasinę 
anas garsus 
tas suteikė
statydamas reikmenų, kurių 
pristatymą 
nistų diktatūra bandė sutruk
dyti mūsų sektoriui Berlyne.

Dabar pasitraukęs į civilinį 
gyvenimą, Generolas Clay su
tiko užimti pirmininko rietą 
“Crusade for Freedom” vajui, 
kuris buvo formaliai atidary
tas Darbo Dienoje Generolo 
Dwight D. Eisenhowerio, kal
ba transliuojama visai tautai 
iš Denver, Colorado.

Šios kovos svarbiausias tiks
las suteikti progą kiekvienam 
JAV vyrui, moterei ir vaikui 
pasirašyti po Laisvės Dekla
racija tuomi, suteikiant savo 
asmenišką atsakymą ir panei
giant komunistų melus ir in
sinuacijas. Vajus tęsis ligi 
spalio mėnesio vidurio.

Antras tikslas, — suteikti 
kiekvienam pasiraša n e i a m 
progą sustiprinti Laisvės De
klaraciją, pagal savo išgalę, 
kuri bus panaudota palaiky
mui Laisvosios Europos Radi
jo- 
Laisvės Varpas apkeliaus JAV 

Kovos simbolis yra 10-tonų 
Laisvės Varpas, kuris buvo 
specialiai paruoštas šiam tiks
lui. Nulietas vienoje garsioje 
varpų liejykloje Anglijoje, iš
siųstas iš New Yorko rugsėjo 
10 d., apkeliaus visas Jung. 
Valstybes.

Kai vajus baigsis, Laisvės 
Sąrašas su Laisvės Deklaraci
ja ir Laisvės Varpu bus iš
siųstas į Berlyną, kur varpas 
bus pakabintas Berlyno mies
to rotūžės bokšte ir sąrašai

žmonėms komu-

bus įamžinti bokšto bazėj. Ti
kime, kad pirmas varpo balsas 
iš Berlyno už geležinės uždan
gos suskambės Jung. Tautų 
Dienoje spalio 24 d. Iškilmin
gos ajieigos, kurios turės gi
lią tikybinę ir politinę reikš
mę, apvainikuos varpo dedi
kaciją ir įamžinimą Laisvės 
sąrašo.

Savanorių duotos pasirašy-' 
tojų suteiktos aukos bus nau
dojamos toliau remti ir plėto
ti Radio Free Europe darbą, 
kuris siunčia kasdien progra
mas nuo liepos 14 d. (Pran
cūzijos Baltille Dienos) iš 
strateginės Vakarų Europos 
vietos į pavergtus Rytų Euro
pos kraštus jų kalbose. Būda
ma ši nevaldiška organizacija 
gali perduoti per radiją žinias 
efektingiau pavergtiems kraš
tams už geležinės uždangos, 
nes ji valdžios nevaržoma. Ta
čiau ji gali išsilaikyti privačiai 
tik atskirų žmonių duosnumu.

“Visi mes čia Amerikoje 
branginame laisvę” — sako 
Generolas Clay. “Keli iš mū
sų atsiekėm tą laisvę čia at
vykdami, bėgę iš pavergtų ša
lių. Daugelis iš mūsų paveldė- 
jome laisvės meilę 13 mūsų 
prosenių, kurie už ją kovojo 
arba praeitose kartose atvyko 
čionai jos ieškodami.

Mes visi turime būti daly
viais šių dienų kovoje už žmo
nijos laisvę. Kiekvienas iš mū
sų turi asmeninę pareigą, ku
ri gali atrodyti nežymi paski
rai dabartinėj krizėje. Bet jei
gu risi prisidėsime prie Kovos 
už Laisvę, kiekvienas mūsų 
jaus, kad jis asmeniškai remia 
svarbią kovą už žmonių lais
vės mintis.

Juozas Lunys
“Darbininkas” 

rugsėjo mėn. 1 d. 
rekomenduodamas vieną ne
seniai išėjusią knygą, įdėjo 
labai trumpą straipsnelį, už
vardintą :

“Ne kiekvienas darbininkas 
yra proletaras!”

Straipsnelis užbaigtas pa
staba: Plačiau tuo klausimu 
žiūrėk Kazio Mažučio knygoje 
“Didžiosios Grumtynės”.

Paskaitė tą straipsnelį “Lais
vė”. Na, ir padūko. Pasipikti
nus ėmė aiškinti proletaro są
voką, aiškinti ne rimtais argu
mentais, bet žodžiais, iš kurių 
trykšte trykšta neapykanta 
“Darbininkui”. Ji isteriškai 
liepia skaitytojams straipsnio 
autoriui “gerai užvažiuoti”!

Mes visai nedraudžiam 
“Laisvei” proletaro sąvoką ki
taip suprasti. K. Mažutis savo 
knygoj parodė, kaip proletaro 
sąvoka supranta socialinės en
ciklikos, ypač Quadragesimo 
anno. “Laisvei” labai nepatiko 
tame straipsnelyje 2 dalykai: 
posakis, kad suproletarinimas 
yra nužmoginimas ir kad pro
letaras turi kai ką pasisavinęs 
iš kapitalisto, pav., ateizmą. 
Mes čia viso to plačiau neaiš
kinsime. “Laisvės” tūzams 
patartumėm pasiskaityti auk
ščiau paminėtą knygutę, pa
tardami, prieš skaitant tą 
knygą paimti valerijono lašų 
arba, tai būtų dar geriau, pa
tikrinti sveikatą pas nervų 
gydytoją!

☆
begėdiškai gina 

Arba jis yra la-

Ilsisi po kautynių

šunim - Kurum Radio 
programą paremti

So. Bostono lietuviai profe
sionalai ir biznieriai rengia 
ŠURUM - BURUM sekmadie
nį, spalio - October 22 d., 6 
vai. vak., So. Bostono Lietu
vių piliečių draugijos naujoje 
auditorijoj, W. Broadway. šio 
parengimo pelną skiria pa
remti Lietuvių Radijo Valan
dos programą, vedamą Anta
no F. Kneižio. Komisija plati
na tikietus. Kaina 75c. Bus 
įdomi programa. Dainuos Jo
nas Tamulionis, šv. Kazimie
ro lietuvių par. vargoninin
kas, ir p. Ona Skirkevičienė iš 
Nashua, N. H. Gros Al. Šaka
lio orkestras (kapela). Bus 
valgių ir gėrimų.

Rengimo komisija kviečia 
visus iš anksto ruoštis šiame 
parengime dalyvauti.

Vestuvės
Rūgs. 23 d., Antanas Mika

lauskas vedė Anielę Kamins
kaitę, gyv. 377A W. Broad- 
way.

Tėv. VI. Jeskevičius, S.J. 
baigęs studijas Philadelphi- 

jos universitete ir išlaikęs eg
zaminus daktaratui gauti, bu
vo atvykęs kelioms dienoms 
paviešėti pas savo tėvelius, 
gyv. Dorchester, Mass. ir su 
jais atsisveikinti. Jis išvyksta 
į Prancūziją, Paryžių, tęsti to
liau mokslinių studijų.

-TV. Skautų Iškyla į Amold 
*** Arboretum

Ateinantį sekmadienį, (spa
lio 1 d.) gražiam orui esant, 
skautai organizuoja iškylą į 
Amold Arboretum (The Bota- 
nical Tree Museum of Har- 
vard University, Jamaica 
Plain). Išvykstama 1 vai. po 
pietų. Registruojamasi ir pla
tesnės informacijos gaunamos 
pas Liudą Končių 328 E. St., 
m aukštas, So. Boston, Mass.

Mirė sesuo Girard
Nazareto ligoninėje mirė 

Bostonietė sesuo vienuolė Gi
rard Majelia Ledvidge iš Bos
tono, 78 m. amžiaus. Ji buvo 
motina 4 vaikų. Mirus jos vy
rui 1910 m., ji įstojo į šv. 
Trejybės misijonierių tarnai
čių vienuolyną. Nuo 1928 iki 
1937 m. sesuo Girarda buvo 
katalikų vaikų biuro, seserų 
vedamo, viršininkė Philadel- 
phijos arkidiecezijoje.

Aš esu tikras, kad amerikie
čiai, suprasdami šios kovos 
svarbą, įrašys savo vardus į 
Laisvės Sąrašą, suteiks auką 
Radio Free Europe ir ragins 
savo kaimynus, gimines 
draugus tai padaryti”.

Sudrebins Kremliaus — 
vergijos tvirtovės sienas

Tada laisvės trimito šauks
mas pasieks net ir Kremliaus 
sienas, ir tos sienos eventua
liai sudrebės.

ir

Kovą už laisvę sponsoruoja 
National Committee for a 
Free Europe, Ine., kuri ope
ruoja Radio Free Europe. Ko
mitetas turi pritarimą JAV 
prezidento ir jame aktyviai 
dalyvauja Kongreso nariai, 
valstijų gubernatoriai, 
bos, apšvietos, biznio,
darbo ir visuomenės vadai vi
soje JAV. Būstinė yra Empire 
Statė Building, New York, 
New York.

tiky- 
ūkio,

C. of F.

A. Bimba 
komunizmą, 
bai blogos valios žmogus, ar
ba pas jį “ne visi namie”, ar* 
ba abu dalykai kartu, arba jis 
tikisi užimti Amerikoje tokią 
vietą, kokią Stalinas užima 
Rusijoje. Vargšelis A. Bimba 
nesuvokia, kad jb Stalinui 
yra tik citrina! Išspaus, iš
naudos ir išmes. Reiškia A. 
Bimba svajoja ąpie milijonų 
žmonių pavergimą ir jų krau
jo čiulpimą. O kaip mes pa
prastai vadiname tuos žmo
nes, kurie geria kitų kraują? 
Ar A. Bimba rimtai mano ko
voti su kapitalizmu propaguo
damas komunizmą?

☆
Šalia “Laisvės” eina dar 

vienas laikraštis, kuris vadi
nasi 
nis” 
dies 
yra
Teisingiausiai būtų parašyti: 
Lietuvių Liaudies Priešų Dien
raštis.

štai kodėl. Laikraštis smil
ko Stalinui, gieda giesmes ir 
himnus didžiausiam mūsų 
liaudies kraugeriui. Į tikrojo 
Dievo rietą pastatė didžiausią 
pasaulyje banditą!

Rugsėjo mėn. 6 d. numeryje 
stambiomis raidėmis užrašo: 
šiauriečiai pralaužė fronto li
niją. Dar tik trūksta užrašo:

“Vilnis”. Po užrašu “Vil- 
parašyta: Lietuvių Liau- 
Dienraštis. Čia tikriausiai 
praleistas vienas žodis.

Valio mūsų dievukui Stalinui!
Iš viso, straipsniai pilni ne

apykantos kunigams. Redak
cijai visur vaidenasi kunigai. 
Kokį straipsnį nepaimsi, jei 
jis tilpo katalikiškoje spaudo
je ir pasakė atvirą žodį ko
munistams ir Stalino bernams, 
jau jis kunigo parašytas. 
Laikraštis neatskiria ir nenori 
atskirti pačios krikščionybės 
nuo kartais pasitaikančių 
krikščionių tarpe klaidų. Jis 
su malonumu viską išpučia, 
perdeda.

“Vilnis” piktinasi, kad 
“Draugas” į savo pikniką pa
kvietė “Hitlerį”. Pas “Drau
gą” atėjo tik tariamasis, ne
tikras “Hitleris”, ir tas ga
vęs į kailį išsinešdino. Kur 
pasidėjo tikrasis Hitleris, tai 
dar daug kam neaišku, bet 
kur pasidėjo Hitlerio dvasia, 
visiems aišku, ji sėdi “Vilnies” 
ir panašių žmonių smegenyse!

Koks skirtumas tarp Hitle
rio ir jo draugo Stalino? Ypač 
kada jie planavo Lietuvos pa
naikinimą. O kad jie paskui 
susipešė, tai čia nieko ypatin
go, mat ir velniai pešasi.

Ir dabar, Stalinas pešasi su 
Tito, o abu tokie: vienas yra 
mokytojas, kitas jo mokinys, 
vienas velnių vyresnysis, Bel
zebubas, kitas mažesnis vel
niukas, bet

esmėj abu tokie pat!
☆

Visi kalba apie 
šaukia ir “Vilnis”, 
gresia didžiausias 
Komedi jantai!
ir piauna, naikina senus ir 
jaunus, rusiškasis imperializ
mas, prisigėręs žmonių krau
jo, ieškų naują aukų, o kalba 
apie taiką. Vilkas pyksta, kad 
ėriukas nenori taikos su vil
ku ir geruoju nepasiduoda pa
plaunamas!

☆
Ir gėdos neturi tie lietuviš

ki komunistai ir jų laikraščiai, 
kalbėdami apie tai, kad jie gi
na žmogaus laisvę ir teises. 
Meluoja per akis. Vilkai, mat, 
susirūpino laisve — laisve ki
tus plauti, žudyti, smaugti, 
naikinti!

Posakis duokite laisvę ko
munistams, reiškia, duokite 
laisvę organizuotiems bandi
tams. Kova su komunizmu yra 
kova su militarizuotu ir pa
sauliniu mastu suorganizuotu 
banditizmu.

taiką, na, 
kad taikai 

pavojus. 
Sovietai žudo 

naikina

Paieškojimas
1945 m. prie Poznanės (Po- 

sen) Lenkijoje yra žuvęs Ka
zimieras Mikelionis iš Garlia
vos valsčiaus, Stanaičių kai
mo. Kas galėtų suteikti smul
kesnių žinių apie jo žuvimą, 
labai prašomas pranešti že
miau dedamu adresu. Jos rei
kalingos taip pat Šveicarijos 
Raudonajam Kryžiui.

Anna Mikelionis, 387 School 
St, Athol, Mass. USA.
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Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite ji 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.
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