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RUSŲ KAREIVIAI PRIVERTĖ 
VOKIEČIUS BALSUOTI “JA

rr pravedė “rinki-

Berlynas —Praeitą sek
madienį, spalio 16 d. Ru- 
.'i j <s okupacinė ir rytų 
Vokietijos komunistų vy
riausybė su raudonosios 
’ v. re ičs ir vokiečių 
• —u ictų policijos pa

la
i .-s”. Skelbia, kad 95 
p <-<entas (apie 13,000,- 
C03) rwtu vokiečių balsa
vo ’ ž v’eną komunistų 
rarašą. Pasirinkimo ne
buvo. Rusų kareiviai ir 
komunistų policija suva
rė vokiečius ir privertė 
balsuoti, būtent, parašyti 
“JA” (Taip—Yes).

maldininkų lankymuos! 
ir įvykstančiais stebuk
lais. Šv. Sakramento pro
cesijoje maršalas su vys
kupu atvyko prie švento
vės. Čia stebėjo procesi
ją, kuri praėjo pro ligo
nius laukiančius palaimi
nimo su Šv. Sakramentu, 
aplankė grotą ir išgėrė iš 
groto šaltinio vandens. 
Po to vyskupas paklausė, 
ar jis sutiktų, kad už jį 
maldininkai pasimelstų. 
Šį siūlymą Montgomery 
su džiaugsmu ir dėkingu
mu priėmė.

Sustiprins ginkluotas 
jėgas Berlyne

VVashington, D. C. —
JAV armijos vadovybė 
praneša, kad šeštas pėks- 
tininkų pulkas, kurio ka
reiviai yra Vakarų Vo
kietijoje, bus vėl suorga
nizuotas ir pasiųstas į 
Berlyną. Anglija ir Pran
cūzija taip pat rengiasi 
padidinti savo ginkluotas 

“Laisvės Draugų” orga- jėgas Berlyne.
nhtaeiją*. _ kurio* - tižiu**

Mokslininkai prieš 
komunizmę

Paryžius— Žymieji Va
karų Europos mokslinin
kai, kurių tarpe suminė- 
tini: italas Benedetto,
prancūzas Jaųues Mari- 
tain, vokietis Kari Jas- 
pers ir anglas Bertrand 
Russel pastaruoju metu 
įkūrė, taip vadintiną

kova prieš komunizmą ir 
bet kokį totalitarizmą.

Maršalas Montgomery
Liurdas — Britų didy

sis maršalas Montgome
ry lankydamas Pirenėjus, 
užsuko į Liurdą. Čia ap
lankė vietos vyskupą. 
Antrojo pasaulinio karo 
laimėtojas gyvai domė
josi Liurdo apsireiškimu,
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Trumanas grįžta patenkintas

Griežčiau kovos 
ūkininkus

Varšuva, Lenkija — 
Komunistų partijos priė
mė rezoliuciją prieš ūki
ninkus, ir reikalauja, kad 
valdžia griežčiau kovotų 
ūkininkus ir kitus, “dir
bančius imperialistų nau
dai”. Imperialistais vadi
na amerikiečius ir ang
lus.

Lake Success, N. Y. — 
Spalio 24 d. bus paminėta 
Jungtinių Tautų 5 metų 
gyvavimo sukaktis. Pre
zidentas Trumanas pasa
kys kalbą Jungtinių Tau
tų susirinkime. Minėji
mas- Įfrtafidejo pirmadtent 
spalio 16 d.

Antradienį susirenka 
Saugumo Tarybos nariai 
svarstyti Izraelio ir Ara
bų Lygos kraštų nesusi
pratimų. Taip pat antra
dienį ar trečiadienį susi
rinks JungtiniųTautų at
stovai 
sekretorių. Dabartinio se-

I

THOREZ REIKALINGAS 
ILGO POILSIO

SOVIETŲ ATOMINIŲ BOM 
BŲ GAMYBA

VVashington — * Pagal 
kai kuriuos davinius, so
vietai pagaminą po dvi 
atomines bombas kas mė- 
nesis Tokiu būdu iki š. 
m. gruodžio 31 d. jie tu
rės jau pasigaminę 22 
atomines bombas. Nepra
matoma, kad galėtų būti 
paspartinta jų atominių 
bombų gamyba 1951 me
tais. Taip kad iki 1952 
m. sausio 1 d. jie turės

Selim Sarper, Turkijos at- 
tsovas Jungtinėms Tautoms, 
džiaugiasi, kad buvo išrinktas 
j Saugumo Tarybą.

pasigaminę ne daugiau, 
kaip 46 atomines bombas. 

Dabar jie statą naują 
atominių bombų fabriką 
Urale. Tačiau jis galės 
pradėti veikti ne anks
čiau, kaip 1952 m. Tada 
jau sovietai galėsią ga
minti nuo 5 iki 7 atomi
nių bombų per mėnesį, ir 
taip iki 1953 m. sausio 1 
d. pakeltų savo atominių 
bombų išteklius iki 100 
bombų ir jokiu būdu ne 
daugiau kaip iki 130, kai 
tuo tarpu Amerika, kaip 
neseniai buvo rašyta, jau 
dabar turi apie 475 ato
mines bombas, 
atominių bombų skaičių 
sovietai galėtų pasiekti 
tik 1955 m., jeigu jiems 
leis tokį skaičių pasiga
minti Čekoslovakijos eks- 
plotuojamas uranijus.

Suprantama, kodėl pa
staruoju meta Višinskis 
susirūpinęs taika. Jeigu 
sovietai pasigamintų 300 
atominių bombų ir prie
monių joms atvežti Ame
rikon, tai toks skaičius 
galėtų rimtai suparali- 
žuoti Jung. Valst. pramo
nę.

300-jų

Paryžius — Su -prancū
zų komunistų vadu Tho- 
rez kažkas atsitiko. Pran
cūzų socialistų laikraštis 
paskelbė, kad Thorez’as 
buvęs penkių sargybų 
saugojamas, kruvinas su 
neštuvais įneštas į vieną 
ligoninę. Prancūzijos sos
tinėje sklinda gandai, 
kad patys kompartijos 
nariai jį smarkiai sumu
šę.

Komunistų partijos cen
tro komitetas išleidęs tri
jų gydytojų pasirašytą 
pareiškimą, kad Tho
rez’as reikalingas ilgo 
poilsio.

Šia proga tenka paste
bėti, kad nesenai buvo 
paslaptingai nužudytas ir 
Belgijos komunistų va
das. Be to kažkur “nega
luoja” ir Rumunijos gar
si komunistė Anna Pau
ker. Toks jau yra likimas 
komunistų vadų, kurie 
nėra kiaurai persisunkę 
rusiško komunizmo dva
sia.

išlaikymas atsieis apie 
$40,000,000 metams. 
2,100,000 kareivių, reikš
tų JAV armijos padidini
mą 50% to skaičiaus, ku
ris buvo prieš Korėjos 
karą š. m. birželio 25 d.

He visi džiaugiasi
Roma — “11 Quotidia- 

no” komentuodamas pa
saulinius įvykius nese
niai pareiškė, kad Korė
jos įvykiai su amerikie
čių laimėjimais, gal būt, 
sustiprina taikos viltis ir 
atitolina karą. Tačiau ne 
visi tuo džiaugiasi. Tau
tos, toliau tęsia laikraš
tis, kaip Lenkija ir Balti
jos kraštai, kurios kenčia 
visokeriopą neteisybę ir 
prievartą, laukia karo, 
nes tik tame mato vienin
telę išsigelbėjimo viltį.

kretoriaus Trygve Lie 
terminas baigiasi vasario 
5 d. Buvo pasiūlyta Tryg
ve Lie išrinkti naujam 
terminui. Devyni balsai 
buvo už Lie, bet Sovietų 
Rusija vetavo. Malikas 

jos užsienių reikalų mi- 
nisterį Zigmantą Modze- 
lewski, bet tik jis vienas 
balsavo už, o prieš balsa
vo Kuba, Ekvadoras, Ju
goslavija ir Kinija, o ki
ti 6 susilaikė.

Jungtinių Tautų susi
rinkimas gali išrinkti 
Trygve Lie 5 metų termi
nui, tačiau A. Višinskis 
pareiškė, kad jis griežtai 
priešinsis. Jis sako, kad 
Lie “nėra kompetentiš- 
kas tam darbui”.

Streikas sulaikė 
laikraščius

Meksikos Miestas — 
“EI Universal”, šio mies
to dienraštis, dėl streiko 
nepasirodė. Streiku o j a 
apie 500 darbininkų. Pra
džioje darbininkai reika
lavo pakelti algas 40 pro
centų, bet po kelių pasi
tarimų darbininkai nusi
leido iki 10 proc. Leidė
jai sutiko. Bet nesutinka 
priimti kitų reikalavimų.

PRAŠO 3 BILIJONUS DOL. 
PAGALBOS

Gen.

Gai. Bradley anie JAV 
karines pajėgas

VVashington
Omar Bradley pareiškė,
kad Jung. Valst. karo va
dovybė iki aeinančių met. 
birželio mėn. nori turėti 
prie ginklo 2,100,000 vy
rų, į kurį skaičių įeitų 62 
grupės oro pajėgų ir 905 
karo laivai. Tačiau šios 
pajėgos dar nebūtų pa
kankamos, pareiškė gen. 
Bradley. Tokios armijos

Paryžius — PrancūzaL 
paprašė JAV ginklais iii 
pinig a i s $3,170,000,001: 
sudaryti 10-čiai divizijų 
Europoje ir papildyti ka« 
ro daliniams Indokinijo
je. Gynybos sekretorius 
gen. G. Marshall reika
lauja, kad būtų tuojau 
siunčiami JAV ginklai 
kovojant i e m s prancū
zams Tolimuose Rytuose, 
tačiau dėl prašomos pa- 
gelbos sumos, G. Mar-

Honolulu, Hawaii — 
Praeitą sekmadienį pre
zidentas Trumanas turė
jo pasitarimus su gen. 
MacArthur Wake saloje. 
Kalbėjo apie komunistų 
pavojų Azijoje. Jis yra 
įsitikinęs, kad tas pavo
jus bus prašalintas. Jis 
pareiškė, kad jiedu yra 
labai gerai susipažinę su 
tais pavojais, kurie yra 
prieš akis, ir tvirtai pasi
ryžę juos nugalėti, kad 
būtų išlaikyta taika ir 
kad būtų išlaikyta vieny
bė su taiką mylinčiais 
Jungtinių Tautų nariais.

Prezidentas ir genero
las tarėsi apie karą Ko
rėjoje ir to krašto atsta
tymą ir su vieny mą, apie 
Japonijos ateitį ir taikos 
sutartį su ja. Spėjama, 
kad kalbėjo apie Formo- 
zą ir Indokiniją. Gen. 
MacArthur neabejotinai 
yra apsisprendęs ginti 
minėtus kraštus nuo ko
munistų užplūdimo.

Pearl Harbor, kur 1941 
m. buvo japonų sunaikin- 
taaJung. Valai. laivyno 
padalinys, į 
Trumanas pasakė kalbą, radio operatorių išsiko- 
nukreiptą prieš tuos, ku- vojo algų pakėlimą 6.38 
rie daro užmetimus dėl procentu.

per didelio ginklavimosi. 
Prezidentas gyrė havajie- 
čių dalinius, dalyvaujan
čius Korėjoj, ir pareiškė 
užuojautą dėl jau kritu
sių aukų. Tačiau “tokia 
padėtis, kokioj dabar esa
me, negalime įveikti laz
domis ar akmenimis ir 
turi kas nors aukotis”,— 
pareiškė prezidentas. Iš
keldamas Jung. Valst. 
pasiimtus uždavinius ir 
atsakomybę prieš pasau
lį, pastebėjo: 
me 
tauta.

“Mes esa- 
dabar tarptautinė 

ir aš tikiu, kad 
žmonės supras šią pamo
ką”.

Prezidentas Trumanas 
grįžta iš Hawaii. Antra
dienį, spalio 17 d. yra pa
siruošęs pasakyti kalbą 
San Francisco, Kaliforni
joj, 11:30 vai. vakare 
(Bostono laiku), prieš iš
vykdamas į Washington, 
D. C. Jis bus atlikęs apie 
14,000-mylių kelionę per 
vieną savaitę.

Pakėlė algas
Ne* York_____  ¥  g-^3« — -  Šiomis 

prezidentas dfenomis apie 1000 laivų

siektos 7INI0.V

užsienio ap- 
programai, 

$5,222,500,000.

shall’as ir valst. sekr. 
Acheson’as mano, kad 
prašoma suma perdidelė. 
Ji prašoksta net pusę vi
sos sumos, kongreso leis
tos 1951 m. 
ginklavimo 
būtent
G. Marshall’as sutiko, 
kad būtų paskubinta iš
siųsti ginklai Indokinijon 
kongreso leistos 1950 m. 
$1,000,000,000 ir 81-mo 
kongreso priimtos $5,- 
222,500,000 sumos ribose.

A Gyventojų surašymo (Cenzo) biuro duomeni
mis š. m. rugsėjo 1 d. Jung. Valst. gyventojų 151,695,- 
000.

A Kinijos komunistai yra sukoncentravę prie In- 
dokinijos sienos 150,000 kariuomenės. Indokinijos 
komunistai turi su Kinija apie 300 mylių bendros sie
nos ruožą.

A Nuo Korėjos karo pradžios Thailand’e (Siames) 
smarkiai pakilo wolfram (reikalingų karo pramonei 
medžiagų) išvežimas į Vakarų kraštus. Thailand’as 
yra ketvirtas pasaulyje šių medžiagų ištekliais kraš
tas.

A Irako atstovas kaltino D. Britaniją ir Prancūzi
ją, kad jos nesirūpinančios to krašto nepriklausomy
be. Reikalavo, kad būtų nedelsiant sušauktas konsti
tucinis Libijos susirinkimas.

A Jugoslavijos diktatorius Tito oficialiai pranešė 
JAV ambasadoriui George V. Allen, kad prašysiąs 
pagalbos žiemos badui išvengti. Pagalbai yra reika
linga mažiausia $50,000,000.

A Austrijos kancleris Leopoldas Figl ir vicekanc
leris Adolfas Schaerif atvyko Švedijon keturioms die
noms vizito. Švedijos karalius Gustavas pakėlė juos 
Vazos Didž. Kryžiaus kapitonais.

A Australijos delegacijos opozicijos vadas Jungt. 
Tautose įspėjo Pietų Korėjos prezidentą dr. Syng- 
man Rhee dėl jo vyriausybės pasikėsinimo sauvališ- 
kai užvaldyti ir Šiaurės Korėją.

A Spalio 15 d. patikimi šaltiniai pranešė, kad buvo 
pastebėti du patruliniai Kinijos raudonųjų laivai 
tarp britų Hong Kongo kolonijos ir Portugalijos 
Macao.

A New Yorko gubernatorius Thpmas E. Dewey 
pareiškė, kad jis nekandidatuos į prezidentus 1952 m. 
Jis remsiąs gen. Dwight D. Eisenhower kandidatūrą.

A Britų didžiausiuose pokariniuose oro manevruo
se žuvo 14 lakūnų, susikūlus ore lėktuvams.

A Spalio 15 d. mirė John J. Raskob, industrijos va
das ir buvęs Demokratų partijos pirmininkas. Jis mi
rė sulaukęs 71 m. amžiaus.

A New Jersey Standart Oil bendrovė užsakė du 
26,500 ton. britų tankinius laivus, kurie bus pastaty
ti vickers - Armstrong bendrovės ir kainuos apie 
$7,000,000.



Antradienis, Spalio 17 d., 1950

J. E.,BOSTONO ARKIVYSKUPO 
LAIŠKAS

skaitytinas sekmadienį spalio mėn. 15 dieną 
ir sekmadienį, spalio mėn. 22 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE!
Rinkliava misijoms bus daroma visose arkivys

kupijos bažnyčiose sekmadienį spalio mėn. 22 dieną. 
Prašau Jūs: būkite ypatingai duosnūs tam svarbiam 
Katalikų Bažnyčios reikalui. Tikroji Kristaus Baž
nyčia turi būti katalikiška ir visur esanti. Dovydas 
šitaip giedojo apie Mesiją: “Jis valdys nuo jūrų ligi 
jūrų ir nuo upių versmių ligi žemės pakraščių..., visi 
žemės karaliai garbins Jį ir Jam tarnaus visos tau
tos. Žinomais mums žodžiais pranašas Malakijas nu
sakė beribį Dievo garbės išsiplėtimą pasaulyje: “nuo 
saulės patekėjimo iki nusileidimo mano vardas yra 
didingas visose giminėse ir visose vietose yra atna
šaujama tyra auka mano vardui pagarbinti”.

Savo apaštalams Kristus įsakė vykdyti visuotinę 
misiją šiais žodžiais: “eikite į visą pasaulį ir skelbki
te Evangeliją visam sutvėrimui”. — “Jūs būsite man 
liudininkais Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir viso
se pasaulio šalyse”. Kristus tikisi, kad mes savo dar
bais padarysime Jo Bažnyčią faktinai visur esančia. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų ryžtingai darbavosi tam 
tikslui. Daugelis jų dėl Kristaus ir savo kraują pra
lieję. Dar didesnė jų dalis ilgai gyveno kankinių gy
venimu tolimuose ir svetimuose kraštuose tarp lau
kinių ir nekultūringų žmonių, kad juos atvestų į tik
rąją Bažnyčią. Daugelis jūsų pereito karo metu sa
vomis akimis matė vaisius tų heroiškų misionierių 
pasišventimo. Tolimose Pacifiko salose jūs matėte 
vyrų ir moterų, kurie buvo juodos spalvos, keistos iš
vaizdos, svetimos kalbos ir primityvaus gyvenimo 
būdo. Jūs pastebėjote, kad jie yra to paties tikėjimo, 
tų pačių apeigų — jie yra Jūsų broliai katalikai. Vi
sa tai įvyko tik dėl to, kad nenuilstą misionieriai 
jiems suteikė tikrojo tikėjimo malonę.

Misionieriai neišgali darbuotis be kitų pagelbos. 
Mes gi ne visi turimfe misionieriaus pašaukimą, bet 
užtat turime pareigą šelpti tuos, kurie tą pašaukimą 
turi. Pasaulis turi būti arba katalikškas, arba bedie
viškas. Jūsų duosnios aukos misijoms ir išspręs tą 
klausimą.

t

TrumanuiNašaa amsrikmiiukas spamMia prnrtdentui
ranką, Jis yrc 7 metų Andre* Uoyd. Greta palinkę* stovi 
tėve* DsvM Uoyd.

1

Jūsų ištikimas Kristuje 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

A Pirmadienį,'spalio 16 d. prasidėjo pasitarimai 
tarp plieno pramonės ir CIO unijų vadų. Pasitarimuo
se dalyvauja ir CIO pirmininkas Philip Murray.

A Pasaulio pinjpiMpjdpdo ekspertas. lankas eko
nomistas, pareišfFTtSrSovietų Rusijos rublis 150 
procentų perdaug įvertintas. Rusijos rublis never
tas daugiau kaip JAV 10 centų, o ne 25c.

A Harold W. Swope iš Harrisburg, Penna., bu v. 
karo metu kainų administracijos valdininkas, spalio 
11 d. paskirtas vidaus departamento mineralų ir 
energijos administracijos patarėju.

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS

RĖMĖJŲ SEIMAS
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE

SEKMADIENI, SPALIO 29 <L, 1950

DIENOTVARKE:

11:09 — iškilmingos šv. Mišios 
12:00 — Seimo dalyvių bendri pietūs 
2:00 — Seimo posėdžiai

Tėvų Marijonų. Kolegijos Rėmėjų Seimo Rengimo Ko
misija ir Marianapolio Vadovybė maloniai kviečia visus Tė
vų Marijonų Rėmėjų skyrius skaitlingai dalyvauti seime ir 
drauge prašo paraginti j seimą visus Tėvų Marijonų veda
mą įstaigą prijaučiančius prietelius bei pažįstamus. Seime 
bus svarstomi svarbūs Kolegijos bėgamieji reikalai, artimi 
kiekvienam geros valios lietuviui, tai platesnės lietuviško
sios visuomenės susidomėjimas lietuvių vedamąja mokslo 
įstaiga būtų didelė morališka parama jos rėmėjams ir va
dovams.

Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas
Kun. Jonas Vaitekūnas

Marianapolio Vyresnysis
Kun. Jonas Petrauskas, M.LC.
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WE C'ARRY A C’OMPLETE LINE OF

FARM NEEDS

4

M 
: 
4 
4 

i

FarmalI Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
InternationaI Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIFMEHT COMPAHY
|744 MAIN ST„ BROCKTON, MASS.

Teis. 6385 — 8-0771

CHURCHILL’O KALBA 
KOPENHAGOJE

Kopenhaga — Winaton 
Churchill’ia pasakė Ko
penhagoje apie 5000 stu
dentų ir anglų - danų 
draugijos nariams kalbą, 
kurioje kvietė prie Euro
pos vienybės. Pažymėjo, 
kad tai yra pirmas žings
nis į pasaulio taiką. 
Churchill’is su įsitikini
mu pareiškė, kad laisvos 
Europos tautos nepadidi
no pavojaus saugumui, 
proklamuodamos per Eu
ropos Tarybą ir Atlanto 
paktą savo nusistatymą 
bendrai kovoti ir, jeigu 
prisieitų, bendrai mirti 
beginant laisvę. Churchi- 
ll’is pareiškė, kas dabar 
vyksta Korėjoje, yra ko
va kad ji vyktų jos mies
tuose ir kaimuos.

Paliesdamas iš Rusijos 
pusės daromas pastangas 
Europos vienybei sutruk
dyti, pasakė: juo didesnę

, Tse-tung yra katalikų ti
rt į * kėjimjpį 4r laisvės perse- 
■ ’ kiotojas, o ne žemės re

formatorių*, kaip kad 
mėginama tvirtinti.

Korėjos fronte
cv

šiojepažangą darome 
srityje, tuo labiau šėlsta 
juodoji komunizmo kom
panija. Tyranija, kuria 
remiasi komunizmas, ne
apkenčia taikingos ir su 
klėstinčia gerove Euro
pos, nes tai sudaro komu
nizmo išsilaikymui pavo
ju.

Kalbėjo su Kinijos 
Autorium

New York — Neseniai 
tėv.

Sustabdomos vizos j JAV
Waahington — Jung. 

Valst. įsakė savo diplo
matinėms ir konsulari- 
nėms tarnyboms užsieny
je tuojau sustabdyti įva
žiavimui vizų išdavimą 
visiems svetimšaliams, 
išskiriant imigrantus pri- 
skaitant prie jų ir DPs. 
Tas patvarkymas išleis
tas pagal naująjį antiko
munistinį įstatymą, kuris 
draudžia įsileisti į Jung. 
Valstybes iš bet kurio 
krašto buvusius komunis
tus, nacius ir fašistus ar
ba turėjusius su tomis 
partijomis ryšių.

Pakėlė algas
Brockton, Mass. — Po 

18 valandų derybų praei
tą šeštadienį, spalio 14 d. 
batsiuvių unija ir 18 ba
tų įstaigų viršininkai pa
sirašė sutartį. Darbinin
kai laimėjo 10 proc. dau
giau, kurie gauna mokėti 
nuo dalių, ir 12 proc. dir
bantieji valandomis.
Nauji kredito suvaržymai
Washington, D. C. —

Pirmadienį, spalio 16 d. 
įsigaliojo nauji kredito 
suvaržymai. Dabar per
kant įvairius / elektriškus 
daiktus reikia įmokėti 
daugiau ir už juos išmo
kėti per trumpesnį laiką. 
Už naujus ir vartotus au
tomobilius dabar reikia 
išmokėti per 15 mėnesių, 
pirmiau buvo per 21. Per
kant televizijos aparatus 
ir kitokiu^, elektriškus 
daiktus ‘ reikia įmokėti 
mažiausia 25 proc. ir iš
mokėti per 15 mėnesių; 
perkant baldus reikia 
įmokėti 15 proc. ir išmo
kėti per 15 mėn.

Artėjama prie šiaurinės Korėjos sostinės \ 
Sąjungininkų kariuomenė greitai artėja prie’ 

Pyongyang, šiaurinės Korėjos sostinės, ligi kurios 
tėra likę nueiti 40 mylių. Korėjiečių divizijos eina iš 
rytų, nuo Wonsan, o sąjungininkai veržiasi iš pietų, 
nuo Singyje ir Kokaan. Abu šie miestai užimti. Vie
tomis sutinkamas gana stiprus raudonųjų pasiprie
šinimas, tačiau sąjungininkų sulaikyti negali. Be to, 
korėjiečių divizijos žygiuoja ir toliau rytiniu pajūriu. 
Apeitas yra Kowon ir apšaudomas Younghung.

Nutrauktas susisiekimas su Vladivostoku
Jau visa savaitė, kaip nuolat iš oro ir jūros bom

barduojamas Korėjos pamarys, kuriuo eina kelias iš 
Hamhung į Vladivostoką. Atakoje dalyvauja apie 40 
karo laivų, vadovaujamų didžiojo kovos laivo “Mis- 
souri”. Stipriau apgrauti pamario miestai: Tanchon, 
Songjin, Yongan ir Chongijin. Patrankų salvės ge
rai girdimos Sovietų Sąjungos teritorijoje. Atakos 
tikslas kliudyti Sovietų Sąjungos tiekimą Korėjai. 
Kiti mano, kad šiame pajūryje gali išsikelti sąjungi
ninkų kariuomenė.

v Šiaurinės Korėjos premieras Kim II Sung nepa
liauja raginęs savo karių nepasiduoti. Jis drąsina, 
kad sąjungininkų užnugaryje palikę partizaniniai 
daliniai neduos ramybės, kol visa Korėja bus iš “ag
resorių” atsiimta.

m Sąjungininkų kariuomenės šiuo metu yra apie 
200,000, o raudonųjų priskaitoma ne daugiau kaip 
100,000. Persveria taip pat ir sąjungininkų ginklai.

■z Raudonieji, pasitraukdami nuo Wonsan, vėl yra 
išžudę kelis šimtus korėjiečių belaisvių ir 5 amerikie
čius. Dalį amerikiečių belaisvių yra nusivarę toliau į 
Mandžiurijos pasienį.

■z Pietinės Korėjos vyriausybė pareiškė protestą 
Jungtinių Tautų komisijai, kuri įsakė MacArthurui 
neleisti jai administruoti Šiaurės Korėjos dalies. 
Prezidentas Rhee laiko tą žingsnį neteisėtu.

z

SVARBUS
PRANEŠIMAS VISIEMS
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grįžęs iŠ Kinijos 
Cormac Shanhan, yra 
vienas iš nedaugelio už
sieniečių, kurie turėjo pa
sikalbėjimą su raudonuo
ju Kįnjdęs diktatorium 
Mao‘ iSfe-tung. Tėvas 
Shanhan apie savo patir
tį Kinijoje parašė visą 
eilę straipsnių žurnale 
“Sign”. Jis sako, kad Mao

ĮVAIRENYBES
Kiek pasaulyje katalikų. Že

mės gyventojų viso yra ap
skaičiuojama 2,122,688,000. Jų 
tarpe katalikų yra 398,277,000 
(18,8 procentai). Protestantų 
yra 201,868,000 (9,5 procen
tai). Ortodoksų 161,305,000 
(7.6 procentai). Kitokių krikš
čionių 9,348,000 (0,5 procen
tai). Tokiu būdų krikščionių 
yra viso 770,798,000 arba 
36,4 procentai visų žemės gy
ventojų. Beveik kiekvienas 
trečias žmogus, yra krikščio
nis ir beveik kiekvienas penk
tas žemės gyventojas yrą ka
talikas.

Kaip atrodo Europoje? Ka
talikų 218 milijonų, protestan
tų 120 milijonų, įvairių pravo
slavų 144 su puse milijono, ki
tokių krikščionių 4 milijonai. 
Europiečių viso 530,000,000. 
Europoje yra dar 10,5 milijo
no mahometonų. Katalikų 
Bažnyčia yra didžiausia visų 
religinių bendruomenių pasau
lyje (beveik 400 milijonų).

tie tyrinę-

Alfred No- 
įsteigė Tai- 
savo gyve- 
taikai. Jis 

ir ga-

Antrą vietą užima mahometo
nai : 296 milijonai, 45,2 pro
centai visos žmonijos yra dar 
stabmeldžiai.

“Keisti žmonės, 
tojai“.

Dinamitą išrado 
bei, kuris 1901 m. 
kos Premiją. Visą 
nimą jis pašventė
organizavo geriausius 
blausius žmones taikai išlaiky
ti.

Dabar Amerikoje organizuo
jasi mokslininkai tikslu su
kurti tikrą ir rimtą atominės 
energijos kontrolę. Ta “Ame
rikos mokslininkų sąjunga“ 
turi jau 2500 narių. 80 pro
centų šitų narių neturi 35 m. 
amžiaus. M

Labai teisingai yra pasakęs 
vienas Vašingtono teisininkas: 
“Keisti žmonės tie tyrinėtojai. 
Visų pirma jie išranda tas 
prakeiktas bombas ir po to 
ateina ir šaukia — padėkit 
mums jas kontroliuoti!”

*

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Prostatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiemš 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KI8, Namų TeL Dedham 1304-B

!

Ūkininko svarsčiai
Tai buvo dar anais gerais 

laikais.

Vienas ūkininkas, gyvenęs 
prie pat miesto, atnešdavo 
kasdien 2 kilogramus sviesto į 
vieną kepyklą ir kasdien pirk
davosi toje kepykloje 2 kilo
gramus baltos duonos. Vieną 
dieną pasitinka jį kepyklos sa
vininkas piktas ir ima prie
kaištauti: “Vakar aš tavo at
neštą sviestą paėmiau ir pa
svėriau. Žiūriu — nėra dviejų 
kilogramų“. Tada ūkininkas 
ėmė ramiai aiškintis: “Aš tu
riu namuose svarstykles, bet 
neturiu svarsčių. Kiekvieną 
kartą dedu vienoje svarstyk
lių pusėje tiek sviesto, kiek 
sveria kitoje pusėje padėta iš 
tavęs atsinešta duona. Taigi 
ir turėjo būti 2 kilogramai 
sviesto, nes svarsčiais buvo 
tavo atsverta duona.“

• Ford Motor bendrovė dėl 
streiko atleido 700 darbininkų. 
Jeigu streikas užsitęs, tai ben
drovė bus priversta atleisti 
125,000 darbininkų.

• Eik Lumber bendrovė, 
Medford, Ore., sumažino al
gas darbininkams. Darbinin
kai buvo nepatenkinti ir kai- 
kurie sumažino darbingumą. 
Bendrovė atleido 5 darbinin
kus. Unija užsistojo už at
leistuosius ir iškėlė bylą Vals
tybės Darbo Santykių Tary
boje reikalaudama, kad ben
drovė būtų priversta grąžinti 
atleistuosius, nes ji sulaužė 
Taft - Hartley įstatymą. Ta
čiau Valstybės Darbo Santy
kių Taryba palaikė bendrovę.

* k

Naujas įstatymas reikalauja kad pinigai 
visose bankų sąskaitose, kuriose nebuvo 
įdėjimas ar išėmimas pinigų nuo Liepos 
1, 1936, būtų perduodamos Valstijai.

Jeigu Tamstos bankos knygelė neparodo 
idelio arba išėmimo ar priskaitymo nuo
šimčių (išskiriant nuolatinių dividendų 
sąskaitų) arba Tamsta neesi raštu susi
nešęs su banku nuo Liepos 1, 1936, 
Tamstos sąskaita šiuo įstatymu yra lai
koma apleistu turtu ir turi būti perduota 
Valstijai.

Jeigu Tamstos banko knygelė nebuvo 
atnešta ar prisiųsta taupomajai bankai 
nuo Liepos 1, 1936, malonėk tuojaus at
nešti ar prisiųsti bankai Jeigu to nepa
darysi arba raštu nepraneši bankai, tai 
ji bus priversta tokią sąskaitą pervesti 
Valstijai.

SAVINOS
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Demokratijai taisomi dantys
Dantys, tiesą sakant, yra gyvulinis ginklas. 

Žmogui jie reikalingi tik valgant ar kalbant. Bet kad 
galėtų sočiau pavalgyti ir laisviau kalbėti, žmogus 
taip pat yra verčiamas kovoti ir gana dažnai. Deja, 
vien tiktai dantimis jis nedaug ką galėtų įveikti, jei 
neturėtų smegenų. O smegenys jau kuria politiką, 
kuri gali būti ir gerai dantyta arba visai bedantė.

Kas yra stebėjęs pokarinį gyvenimą, tai gerai 
matė, kad bolševikinė politika buvo aštriai įdantyta, 
o vakarietinė — bedantė. Mat, diktatoriai visada 
yra gyvuliškesni už demokratus, tai ir geresnius turi 
dantis. Šitai buvo jaučiama dar prieš Korėjos karą, 
bet tik jam kilus griebtasi ir demokratijai stipres
nius dantis įdėti. Du faktai čia yra reikšmingi: At
lanto pakto sudaryto vyriausia karinė vadovybė ir 
Jungtinių Tautų pastangos suorganizuoti tarptauti
nę kariuomenę.

Atlanto demokratiškos iltys jau gerokai sustip
rintos. Sudarytai karinei vadovybei laukiama tik 
paskiriant amerikiečio generolo, nes Amerika dau
giausia tam skiria pinigo, ginklų ir žmonių. Visu ge
ležiniu pasienių stiprinamos ir telkiamos karinės pa- 
jėgos,> jau nebe okupacinės. Vadinasi, dantys aštrina
mi ir iš kitos pusės, nes iš rytų šono jie jau perdaug 
prasikišę.

Kalena bolševikai dantimis ir kituose pasaulio 
kampuose. Reikia ir čia savus geriau sustiprinti — 
sudaryti tarptautinę karinę pajėgą. Tas dabar svars
toma Jungtinių Tautų »posėdžiuose. Svarstyta ir 
anksčiau, bet vis atidėliota. Dabar jau, atrodo, bolše- 
yikinis mulkinimas demokratams mažiau galvą be
suka. Jungtinėms Tautoms greičiausia bus paliktas 
tas ginklas, kuris MacArthuro rankose Dasirodė ga
na stiprus ir neapseinamas. Tik jis ir ištraukė lais
vąjį pasaulį ir Jungtines Amerikos Valstybes iš dide
lės bėdos.

Nieko tat nuostabaus, kad pats prezidentas 
skrido pas generolą — Jungtinių Tautų vyriausiąjį 
karo vadą. Amerikos reikalai taip susipynė su pa
sauliniais, kad nėra jau kaip jų išskirti. O tokiais at
vejais bedantė demokratija labai pavojinga. Dėl to 
daug kas gali nukentėti, ypač už durų stovi iki dan- 
Ne kas kitas, o jis, tas Krem-L. Kn-va.

Korėja paskubino iš
spręsti klausimą. Visos 
kalbos apie Vokietijos su
vienijimą ir taikos sutar
tį padėtos į šalį. Ant di
plomatų ir generolų stalo 
atsirado kariniai žemėla
piai, kurie rodo, kokios 
dar išliko nesugriautos 
vakarų Vokietijoje karei
vinės ir kaip vingiuoja 
Potsdame nustatyta sie
na. Ji buvo užbrėžta tik 
la kinia, kaip ir Korėjoje, 
bet nasirodė ios negalima 
ki aip jau ištrinti, kaip 
ginklu. Dėl to atginkluo- 
jama pati Vakarų Vokie- 
ti’a ir ginkluotos pajėgos 
ateina dar iš Amerikos, 
Ang’ij^s, Kanados ir 
Prancūzijos.

JAV aukštasai komisa
rai Vokietijai John 
McCloy viešai pareiškė, 
kad nuo lapkričio pra
džios Vakarų Vokietijoje 
bus jau naujų karinių 
dalinių. Tai bus naujokai, 
kurie turės čia pramokti

UKRAINIEČIAI PASIPIKTINĘ
GEN. ANDERSU

Lenkų generolas Vla
dislovas Anders, karo 
metu vadovavęs lenkų 
korpui Italijoje, yra vie
nas iš labiausiai šovinis
tiniu lenkų veikėjų trem
tyje. Gyvenąs pastoviai 
A) gi Įjoję, šiuo metu jis 
la ^'n Kanados ir A men
kes le kų kolonijas. Vi
sose savo valbose nabrė- 
žia, kad Vilnius ir Lvo
vas turį grįžti .Lenkijai. 
Apie daKar vokiėčiu už
imtas žemes, kuriuose 
lenkai kuriasi, jis nei žo
džio neužsimena. Vadina
si, kas iš kitų buvo kada 
nors paimta, turi ir vėl 
grįžti, o kas dar pridėta 
svetimo — taip pat turi 
likti.

Prieš tokį Anderso gro
buoniškumą užprotestavo 
Amerikos ukrainiečiai. 
Jų bendrinės organizaci- 

kariauti — susipažinti su 
vieta ir ginklais. Jau yra 
tuštinamos ir valomos 
vokiečių kareivinės, ligi 
šiol tremtinių užimtos. 
Tokios Hanau kareivinės 
prie Frankfurto, kur sa
vo metu buvo pati di
džiausia lietuvių tremti
nių stovykla, jau išskirs
tyta. Ji rengiama priimti 
kariuomenei.

Panašiai yra ir kitur— 
visose trijose okupacinė
se zonose: amerikiečių, 
britų ir prancūzų. Viešai 
yra pareikšta, kad atvy
kę nauji kariniai daliniai 
tų zonų jau nepaisys: jie 
kursis ten, kur strategiš
kai bus patogiausia, — 
visų geležinės sienos pa
sieniu nuo Baltijos jūros 
iki Alpių kalnų.

Berlyne sąjungininkų 
rinės įgulos taip pat yra 
sustiprinamos. Yra jau 
atvykę naujų karinių da
linių ir laukiama jų dau- 

jos vicepirmininkas pa
siuntė gen. Andersui laiš
ką, kuriame pabrėžė: 
“Jūs gerai žinote, kad ta 
teritorija (Lvovas su 
apylinkėmis) nei tautiniu 
nei istoriniu atžvilgiu 
lenkams nepriklauso. Tai 
yra Ukrainos žemės, ir 
tam paremti istorinių 
faktų yra nesugriauna
mu”.

Panašiai turėtų reaguo
ti ir lietuviai, kkT lenkai 
ima pliaukšti niekus apie 
Vilnių, dar nepasimokę iš 
praėjusio karo. Juk jis 
buvo suke’tas k.ain tik 
tokiu šovinistu kaiD gen. 
Anders. Ar Hitleris ne
sakė, kad Krokuva ir 
Poznanė yra vokiškos ir 
reikia jas “vaduoti”? Da
bar lenkai pamiršta tai, 
dėl ko patys nukentėjo.

M.

Korėjietis su vf'iavėle pasi
tinka sąjungininkus.

L

giau.
Vokietijon tam "at nu

kreipiami ir 10,000 kana
diečių, kurie buvo surink
ti Korėjos karui. Oficia
liai pareikšta, kad Korė
jai jie nebereikalingi, bet 
gali būti kita “Korėja” 
Europoje.

Prezidentas Trumanas, 
lankydamas gen. MacAr- 
thurą, sakoma, taip pat 
tarėsi didesines karių jė
gas, pasibaigus Korėjos 
karui, permesti j vakarų 
Europą. Tai reikštų, kad 
yra apsispręsta nesivai
kyti bolševikų po Azijos 
plačiuosius plotus, bet 
spausti juos pačioje Eu
ropoje

Vakarų Vokieti jos vy
riausybė iš savo pusės 
ėmė organizuoti karinę 
policiją. Kancleris Ade- 
naueris tuo reikalu net 
buvo nuvykęs į Šveocari- 
ją susipažinti, kaip ten 
visa tauta parengiama 
krašto gynybai. Norima 
panašiai padaryti ir Vo
kietijoje, kurios karinės 
pajėgos savo ruožtu bus 
įjungtos į Vakarų gyny
bos sistemą.

Tokios yra Korėjos iš
davos Vokietijai. Ar dar 
geriau: tai yra pasekmė 
bolševikų beatodairinio 
ginklavimosi ir grasymo 
kitiems nusukti sprandą.

Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 31-masis 
Kongresas, įvykęs Šventaisiais Metais rugsėjo 30 ir 
spalio 1 d., Hotel \Villiam Penu, Pittsburgh, Pa., pri
ėmė šias rezoliucijas:

Lietuvių Katalikų Akcija
ALRKF skyrių veiklos sustiprinimui parapijose 

Federacijos Centras:
1. išsirūpina Amerikos Vyskupų patvirtinimą pa

siūlytam Katalikų Akcijos Statutui ir kad to statu
to nuorašai per .vyskupijų kurijas ar vyskupijų glo
bojamą katalikų akcijos direktorijatą būtų nusiųs
tos visiems lietuvių parapijų klebonams.

2. Pagal Vyskupijų patvirtintą Katalikų Akcijos 
Statutą parapijose Federacijos skyriai savo veiklą 
bazuoja ne tik organizacijų atstovais, bet ir pavie
niais labiau katalikiškoje akcijoje įsisąmoninusiais 
katalikais parapijos klebonui tą veiklą globojant.

3. Katalikų Akcijos skyriai parapijose savo narių 
sąmor.inimui rengia paskaitas ir įvairius kursus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
ALRKF Kongresas, pritardamas PLB idėjai ir 

turėdamas galvoje tai, kad PLB statuto studijų 
klausimas atskirose studijų komisijose gerokai už
trukęs, laiko reikalinga priminti, kad klausimo 
sprendimas būtų paspartintas.

švietimo reikalu
ALRKF Kongresas įgalioja Lietuvių Kultūros 

Institutą sudaryti iš švietimo srities įstaigų (Kunigų 
Vienybės, lietuvių mokyklose mokytojaujančių vie
nuolijų, knygų leidyklas laikančių vienuolijų — Ma
rijonų, Jėzuitų, Pranciškonų ir Liet. Katalikų moky
tojų) atstovų Pedagoginę Tarybą pagrindiniams lie
tuvių švietimo klausimams svarstyti bei projektuoti. 
Iš patyrusių pedagogų parinkti asmenis lituanistinei 
švietimo sričiai tvarkyti (rengti lituanistines prog
ramas, vadovėlius, organizuoti lituanistinius pasito
bulinimo kursus ir pan.). Tuo pačiu siekti suintensy- 

(Nukelta į 4-tą pusi.)

ti Korėją. Strėle pažymėtas balsuoja JAV' atstovas Austin.
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Tuomet 
politiniam kaliniui prie kaltės prisipažinti 
skaitėsi niekšiškiausia judošiška išdavyste. 
Ir teisingai, nes ir visuomenė tokį poelgį 
smerkė kaip nevyrišką bailystę ir nedovano
tiną draugų ir idėjos pardavimą. Gi nepalau
žiamą tylėjimą tardymo metu ir atkaklią 
laikyseną teisme skaitė aukštu ir sektinu 
heroizmu. Dabar — kokia gi visuomenė: 
užuita, bedvasių vergų bendrija, nedrįstanti 
ne tik pasisakyti, bet ir laisvai pagalvoti. Ji 
savo šešėlio bijosi, laisvą sapną skaito poli
tiniu nusižengimu. Didvyrių laikai pasiliko 
toli užpakalyje. Dabar oficijalus didvyris tai 
laisvės negėjas — žmogžudys. Tikruosius 
didvyrius jie moka niekšais padaryti. Kan
kynėmis išgauna iš jų nužemintus batlaižiš- 
kus prisipažinimus ir begėdiškai pasauliui 
juos paskelbia. Ką, neskanu? — paklausė 
Purvinskis, matydamas, kad Algis rūgščiai 
susiraukė.

— Vemti verčia, — tarė Algis.
— Aš žinau, — patvirtino Purvinskis, — 

bet tai,’ brolau, klaiki realybė, su kuria tenka 
skaitytis. Ne kilni mintis, ne idealas šiandien 
gyvenimą kuria. Tiesa, lietuvių tautoj idea
las tebėr, ir kruvini keliai dar aukščiau jį 
iškėlė. Partizanus ir kitus didvyrius lietu
viai per amžius minės. Tačiau lietuvių tauta 
ir apsimetėlius jau pradeda įvertinti, nes tai 
jus pačios kasdienis gyvenimo kelias. Ji su
prato, kad savo branduolį bei sėklą būtinai 
turi išsaugoti. Ne mirt, bet gyvent, toks da

bar lietuvių šūkis. Jei gali kaip nors savo 
gyvybę išsaugot, tai saugok — tautos atei
čiai.

— Saugok susikūprinęs, o jie tave spardys 
ir smaugs, — neiškentė Algis.

— Žinau, kad jaunimui tai nepatinka. Jis 
nori smūgiais reaguoti. Pagirtina tai nuo
taika, bet visi gi smogti nebegali. Ir ramusis 
pilietis turi kaip nors gyvenimą stumti. Ne 
visi gali būt aktyvistai. Kai dėl tavęs, jau 
pakliuvai į jų nagus. Reikia kaip nors išsi
gelbėti ir savo gyvybę sutaupyti. Jei atkak
liai elgsiesi, jie tavęs iš kalėjimo nepaleis ir 
nuolatiniais tardymais iki mirties nukan
kins. Jei atvirai prisipažinsi, draugams ne
pakenksi, nes čekistai vis vien jau viską ži
no. Gi sau gali likimą palengvinti. Nepanašu, 
kad jie tave sušaudytų, nėra tam rimto pa
grindo. Gali ištremt į Sibirą. Tai blogai, bet 
vis tik geriau, negu kalėjime kirmyti. Trem
tyje dirbsi nežmoniškomis sąlygomis, bet 
miškuose bedirbdamas, nors tyru oru pakvė
puosi. Pagaliau, kelyje gali būt išlaisvintas.

— Kokiu būdu?
— Partizanai moka traukinius sprogdinti.
— Reiškia, su traukiniu į orą išlėkti.
— Gali būt ir taip. Bet dažniausiai ne. Jie 

tiksliai darbuojasi. Ar šiaip, ar taip, gali
mybių išsigelbėti yra. Kalėjime jų nebus. 
Pagaliau, kaip sau nori. Apsvarstyk ką pa
sakiau, ir būk tikras, kad aš tavęs neprovo
kuoju.

— AŠ tamstos provokavime daugiau nebe- 
įtariu. Tik ot tas neveiklumas, pasivumas. 
vergiškas slapukiškas boikotas — tai tokie 
liurbiški dalykai...

— Aš pilnai suprantu tavo nuotaiką. Jei 
būtum laisvas, aš tau duočiau visai kitokį 
patarimą: daryk kaip širdelė trokšta. Nori į 

_ girias pas partizanus — eik, kovok^sKeikas*. 

duok valią jaunystei, džiaukis gavęs gali
mybių ko daugiausia okupantų sunaikinti. 
Bet tu gi nelaisvėj, kaip paukštelis narvėj 
uždarytas. Čia padėtis jau tiek kitoniška, 
kad patarimai naudotis laisve savaime at
puola... Visų pirma reikia išsilaisvinti.

— Žinau, žinau, dėlto man taip sunku.
— Na, tai ir gerai, kad žinai. Bet aš jau 

turiu eiti. Lik sveikas.
— Dar valandėlę. Norėčiau žinot, kaip jie 

su Dimitru elgiasi. Juk jis rusas.
—Dar nežinau, ar jis buvo tardomas. O 

kad jis rusas, tai nedaro skirtumo. O jei 
skirtumas yra, tai jo nenaudai. Su juo gali 
dar griežčiau pasielgti.

— Kodėl?
— Kaip tik dėlto, kad jis rusas. Jie rusus 

daug smarkiau kontroliuoja ir daugiau išti
kimybės iš jų reikalauja, ypač iš jaunimo, 
nes jaunimas gimė jau po revoliucijos ir ki
tokios valdžios nėra matęs, tad už išdavystę 
negailestingai baudžiamas. Iš viso, man ro
dos, kad Dimitras bus likviduotas.

— O jo tėvas?
.— Jis guli beveik be sąmonės. Nemanau, 

kad jį nubaus ir vargu tardys, nes jei ir pa
gis, tai gal bus pusiau pamišęs. Jo galva la
bai sužalota.

— O Eglutė?
—Na, ji nepilnametė. Be to, ji viską išpa

sakojo. Veikiausiai ją paleis, grąžins į mo
kyklą ir įpareigos šnipinėti. Nepavydėtinas 
jos likimas.

^hirvinskas jau norėjo eiti, bet Algis dar 
jį sulaikė.

— O kaip su mano seseria?
— Nugi sakiau, kad ji dar netardyta.
— Bet kokios, jūsų manymu, bus pasek

mės? Ar ir ją grąžins į mokyklą? Juk ji 
taipj>at_jaepilaametė.

— Taip, bet... jai vargu teks Eglutės liki
mas. Be to, ar ja nebus susidomėjęs pats Ba
laganovas. Tai, brolyti, toks dalykas...

Purvinskis atidarė duris išeiti. Algis šo
ko jį sulaikyti.

— Koks dalykas?... Palauk!... Nors vieną 
žodelį!

Bet Purvinskis jau išėjo.
XVIII.

Tarsi uždarytas narvėje tigras, Algis 
blaškėsi po savo ankštą kamerą, mėginda
mas išspręsti, kaip suderinti Purvinskio pa
tarimą taupyti savo gyvybę tautos ateičiai, 
su esamomis aplinkybėmis. Purvinskis neno
rėjo aiškinti, ką reiškia Balaganovo susido
mėjimas Danutės likimu. Tačiau aiškinti 
nebe reikia. Savaime suprantama, koks pa
vojus Danutei gręsia. Ir kaip čia galima šal
tu apskaičiavimu taupyti savo kailį, kuomet 
širdį sopuliai varsto? Iš tiesų, reikia būti 
kokiu šaltakraujišku šliužu ramiai suside
rinti su tokia padėtimi, kuri reikalauja karš
to kerštingo veiksmo. Tačiau kas gi daryti
na? Jis uždarytas kalėjime, nė pats negali 
jai padėti, nė kuo kitu pasivaduoti. Lengva 
duot kitam patarimus, kai tavo paties kailis 
saugus. Jei Purvinskio žmona arba sesuo bū
tų panašiam pavojuj, kaip jis tada kalbėtų?.. 
Kad nors greičiau pašauktų tardyit, tuo
met... tuomet... bet kas tuomet įvyktų, Algis 
taip ir negalėjo sugalvoti. Padaryt skanda
lą? Spiaut budeliui į barzdą? Žiebt jam į 
snukį? — Tai tokios vaikiškos pastangos, 
kad netenka apie jas galvoti. Nebent čekis
tus taip suerzini, kad jį vietoje užmuštų. Ta
čiau kokia iš to nauda jam ir Danutei? Jis 
negyvas, o Danutė tokia pat bejėgė, kaip bu
vusi. Tai gal būtų geriau, kad jį smarkiai su
muštų ir nugabentų į ligoninę? Tačiau ir čia 
nebėr išeities.
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J. Kuzmickis

Tolimi 
r-*
Nuėję kur nors į sve

čius, po kiek laiko žiūri
me j laikrodį ir pradeda
me rengtis į namus.

Tiesa, kai kada užsibū- 
name. Jeigu turime atos
togas, jei bičiulis gerai 
pažįstamas ir svetingas, 
— užtęsiame savo sve- 
čiavimąsi. Tačiau vis tiek 
netrukus pradeda rūpėti 
namai, nes, pasak mūsų 
patarlės, namai — pra
garai, be jų negerai...

Svetimuose kraštuose 
jau taip užsibuvome. Ro
dos, per tuos mūsų ne
buvimo metus visi takai 
žolėmis užžėlę. Rodos, 
pikti vėjai švilpauja pro 
atviras duris ir išdaužy
tus langus. Rodos, jau 
būtų pats laikas atsisvei
kinti laikinus šeiminin
kus, padėkoti už globą ir 
plaukti per jūras marias 
į gimtąjį kraštą.

Tačiau mūsų namai ne 
tik tolimi, bet ir nepasie
kiami.

Namai šaukia
Tremties ar emigraci

jos pradžioje kiekvienas 
labai dažnai prisimena 
tėviškės namus ir visa 
siela į juos veržiasi. Jam 
darosi nepakeliama nau
ja aplinka, jo nesuprantą 
žmonės ir jis su VI. Šlai
tu tylomis pasiskundžia: 

Svetimos rankos nešildo.
Svetimos akys neglosto. 
Svetimo miesto dangus 

skersakiuodamas žiūri...
Tačiau praeina vargo 

metai, kiti. Atsiranda sa
va pastogė, sudaromos 
naujos pažintys, o ir me
džiaginiai sustiprėjimą. 
Pradedama tartum įaug
ti į svetimos žemės prie
globstį ir nebe tokį ilgesį 
jausti.

Bet ne! Tolimi namai, 
palikti tėviškėje, vaikys
tėje išminti takai ateina 
sapno metu, ateina pro 
didmiesčio grožį ir 
triukšmą, ateina pro vi
sas užtvaras:
Tave nublokš, užrems duris

ir aklą 
kiniečių sieną pastatys prieš 

patį veidą.
O jie ateis pro užtvaras ir 

sieną,
o. tolimi namai!

(VI. šlaitas)

Gimtieji namai šaukia 
ne tik ilgesio persipil- 
džiusias širdis: jie šau
kia net tuos, kurie prie
varta nori įsikalti, kad 
svetur geriau, kad svetur 
patogiau ir net ramiau.

Svetimas pasaulis ■
Raminasi žmonės sveti

muose kraštuose, guo
džiasi klajoklių dalia.

namai
Ak, gi buvo laikai, kada 
klajoklių tautos keliavo 
ten, kur geriau, kur so
čiau, kur patogiau.

Taip, gal nauja karta ir 
kitaip minėtų tolimą 
šiaurės kraštą Lietuvą, 
tačiau žmogus, kuris jo
je ne tik gimė, ne tik au
go, bet ir mokėsi, dirbo, 
kūrė, — jaučiasi įaugęs 
į paliktos žemės velėną. 
Tiesa, jis eina į fabrikus, 
kopia į kasyklas, skuba į 
įstaigas, tačiau visur 
jaučiasi tiktai svečias. 
Čia ir papročiai, ir darbo 
būdas, ir ryšiai kiti, ak, 
visai kiti. Teisingai rašo 
apie juos vietinius, ir ta
ve, ateivį, poetas Bern. 
Brazdžionis:
Juodos anglys, ir krosnys,

ir plienas,
ir mašinų staugimas baisus,— 
jų pasaulis čia visas, jų dienos, 
jų dalia, jų daina, tik tu vienas 
praeini kaip ne jie pro visus.

(Jie ir tu)

Svetimas pasaulis daro 
daug įtakos. Nevisada tik 
pageidaujamos, sveikos. 
Rodos, svetur kiekvienas 
lietuvis lietuviui turėtų 
būti broliu, kuriam viską 
patikėtų, su kuriuo iš šir
dies išsikalbėti galėtų. 
Tačiau gerai yra žinoma 
tremtinių liga . — susi
skaldymas, susmulkėji
mas, pavydas, pagaliau, 
net kenkimas. Tuos visus 
požymius daugelyje vie
tų pergyvename ir mes.

Tarp kitų rūpesčių
Daugybė yrą rūpesčių 

svetimame krašte: čia 
tau rūpi, kad turėtum 
kasdienės duonos, kad 
būtum apsirengęs, kad 
galėtum lengviau susi
kalbėti svetima kalba, 
kad šį tą pamatytum, įsi
gytam.

Viename laikraštyje 
teisingai buvo iškelta 
mintis, kad to neužtenka. 
Tarp kitų rūpesčių turi 
būti vienas pagrindinis 
rūpestis: ką grįždamas 
galėčiau į namus parsi
vežti. Ką galėtų į namus 
parsivežti amatininkas, 
dailidė, elektrotechni
kas, ūkininkas, mokyto
jas ar kokis kitas profe
sionalas.

Taip, galima įsigyti 
įrankių, galima ir dau
giau žinių ‘įgauti. Visa 
tai bus labai ir labai rei
kalinga naujo kūrimosi 
dienomis. Tačiau tarp vi
sų tų rūpesčių ar ne di-

moksliniai pasiekimai, 
geras susisiekimas, pra
mogos ir kita. Tačiau vi
sa tai ne mūsų, nors mes 
prisiimtume ir kelių vals
tybių pilietybę. Tauty
bės, savo kraujo, savo 
gyvenimo būdo mes ne
galime išsižadėti.

Kelionių rinkinėlis
Iškylautojai*, grįždami 

atgal į namus, paprastai 
atsiveža įvairių rinkinių. 
Grįžę, juos rodo namiš
kiams, pažįstamiems ir 
svečiams. Atsivežti rin
kinėliai akivaizdžiau pa
rodo nukeliautą kelią.

Mes turėtume taipgi 
sudarinėti kultūrinius sa
vo kelionių rinkinėlius. 
Turėtume rinkti svetur 
išleistas mūsų knygas, 
laikraščių bent iškarpas, 
kultūrinio darbo nuo
traukas, naujais klajonių 
motyvais išpiaustinėtus 
drožinius, išaustas juos
tas ir pan.

Galime įsivaizduoti, 
koks jausmas gaubtų 
mus ir artimuosius, kai, 
išdėstę ant stalų tokius 
rinkinius, minėtume įvai
rius tremties kelius. Tai 
būtų mūsų neįkainojami 
muziejėliai, relikvijos.

Turime nepamiršti sa
vo pareigos — grįžti į 
gimtąjį kraštą, ir to at
minimo neturėtų jokie 
patogumai, joks grožis 
palaidoti:
Gal tie rudenio lapai tau 

krinta,
kad svetur neieškotum žiedų, 
kad į tėviškės žemę šventą 
grįžtum vėl po sunkių valandų.

(Bern. Brazdžionis).

Gerbiamiems Klebonams 
Pranešimas

Šv. Tėvo intencija maldų 
vainiką rinkimo laikas pasi
baigė. Prašau visas surinktas 
maldas tuojaus prisiųsti man. 
Visas maldas sugrupavęs, lap
kričio 1, 1950 išsiųsiu į Romą. 
Daug jau parapijų prisiuntė, 
bet kaikurios pamiršo pridėti 
nors mažą pinigišką auką. Kad 
įrengti gražų šv. Tėvui albu
mą ir kad atsilyginti už pri
siųstus šventųjų metų maldos 
lapelius, prašau nors mažą nu
kėlę prisiųsti, kurią įteiksiu 
Romoje lietuvių komisijai.

KUN. K. A. VASYS,
K. V. Pirmininkas

153 Sterting St.,
H'orcester 4, Mass.

Anglų Kalbos 
Mokytojas

KATALIKŲ PASAULYJE
3 Tėvas Schiffer, jėzuitas, kuris buvo sužeistas 

Hiroshimoje atominės bombos, po kurio laiko gydy
mosi užsieniuose, grįžo atgal į tą baisenybių miestą. 
Čia kalbėdamas Katalikų Institute jis pastebėjo, jog 
atominė bomba į kapus nuvarė 200,000 žmonių. Liku
sių gyvųjų širdis nuostabiu būdu atsidarė Kristui. 
Pirmiau čia budistai neapkentė krikščionių. Dabar 
patys budistų vadai ateina pas misionierius teirauda
miesi apie krikščionybę.

O L’Osservatore Romano, š. m. 2 d. laidoje paduo
da statistinių davinių apie Katalikų Bažnyčios stip
rėjimą Japonijoje. Šiuo metu Tekančios Saulės kraš
te katalikų yra 141,638, kai 1947 m. buvo tik 109,285. 
Katekumenų šiais metais jau yra 28,793, kai perei
tais metais tebuvo iš viso tik 18,693. Piūtis didelė ir 
palanki. Bet darbininkų stoka. Trūksta kunigų. 280 
parapijų, kurios šiuo metu veikia, jau nepakanka, 
bet dėl stokos kunigų dabar jų skaičių padidinti ne-

Spalių mėnesio 20 d. iš Brindizio (Italijoje) Ro
mon atvyksta Jubiliejinių atlaidų pelnyti 1100 uostų 
arsenalo darbininkų.

3 Apaštališkas Delegatas Korėjoje, vysk. Patrick 
Byme, ir jo sekretorius tėv. William Booth yra be- 

^škiaurėa Korėjoje, Jie yra iaikemi - kažkur į 
šiaurę nuo Pyongyang.

Jo Em. kard. .Spellman pasiuntė laikraščiui 
“VVashington Post” padėkos laišką už tai, kad jis rei
kalauja diplomatinių santykių su Vatikanu suregu- 
liarizavimo.

?£; Austrijos sostinėje turimomis žiniomis Čekoslo
vakijos vyriausybė rengia naują įstatymą, kuriuo 
bus nusavintos visos relikvijos, šv. paveikslai, biblio
tekos, statulos ir kitos bažnyčios vertybės.

O Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė baigia 
naikinti katalikiškas mokslo įstaigas, skirtas kunigų 
parengimui. Uždarytos visos seminarijos ir visi teo
logijos institutai. Jų vieton neva įsteigti du valsty
biniai, kitaip tariant, komunistiniai teologijos fakul
tetai Pragoję ir Bratislavoje.
• 3 Cepicka, komunistinės Čekoslovakijos ministe- 
ris, pasižymėjęs kovoje su bažnyčia, atvirai pareiškė, 
jog Čekoslovakijoje nereikalinga nei Katalikų Baž
nyčios, nei protestantiškų sektų: čia vienintelė baž
nyčia būsianti Rusų Ortodoksų.

3 Kardinolo Spellman parėdymu spalio mėn. 22 d. 
visose New Yorko arkidiecezijoš bažnyčiose bus atlai
kytos iškilmingos padėkos pamaldos, minint 100 me
tų sukaktuves nuo pakėlimo New Yorko diecezijos į 
archidieceziją.

▲ Sovietų vyriausybė neleido toliau gyventi Mas
kvoje kun. Jonui de Alatha Thomas, kuris iki šiol 
buvo prancūzų diplomatų Maskvoje kapelionas. Prieš 
išvykdamas atlaikė paskutinį kartą šv. Mišias, ku
riose dalyvavo gausus būrys diplomatų: katalikų ir 
nekatalikų. Dabar Maskvoje teliko tik vienas katali
kų kunigas, amerikietis P. Brassard, bet jis neturi 
teisės laikyti šv. Mišias prancūzų šv. Liudviko baž
nyčioje.

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau- 

džiausis būtų:* kai išmuš J4”1 traukiniu’ P35 gydytoją, 
valanda, aš turiu būti P®s siuvėją, krautuvėje ir pa- 
pasirengęs kelionei. našiai. Knyga turi 174 pusla-

Daug ką stebina sveti- Pius’ Stipriu viršeliu. Knygos 
mų kraštų technika, puslapio. Kaina — $2.50.

Sužritrtieji iš Korėjos pargrįžta namo. Prieš išlipdami Tacoma uoste (Wash.)), jie 
daly vavo laivo kapitono surengtose vaišine. Du iš jų dar dėvi vaišių kepuraites.

DARBININKAS

Protestantas giria 
katalikus

Chicago, III. — Šiomis 
dienomis Chicagoje pasi
rodė naujas veikalas, na
grinėjąs komunizmo ir 
krikščionybės santykius.

Veikalą parašė estų 
protestantų pastorius dr. 
Voobus, kuris šiuo metu 
profesoriauja liuteronų 
seminarijoje Chicagoje. 
Autorius sako, kad Kata
likų Bažnyčia turėjo pa
kankamai drąsos pakelti 
balsą prieš komunistinę 
pabaisą, kuri yra krikš
čionybės priešas.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

DARBININKAS

366 W. Broaduay 

So. Boston 27, Mass.

KONGRESO REZOLIUCIJOS
(Atkelta iš 3-čio pual.) 

vinti lituanistinį pradą lietuvių laikomose mokyklose 
ir išpopuliarinti lietuvių mokyklą lietuvių kilmės 
šeimose.

Katekizacijos reikalu
ALRKF Kongresas, atsižvelgdamas į lietuvių tė

vų pageidavimą, kad jų vaikai būtų mokomi tikybos 
lietuvių gimtąja kalba, prašo lietuvių katalikų mo
kyklų laikytojus patenkinti tėvų pagrįstus prašymus 
ir rūpintis, kad tokių prašančių tėvų vaikams tikyba 
būtų dėstoma jų gimtąja kalba.

Lietuvių kalba
Visi lietuviai skatinami, vartoti lietuvių kalbą 

šeimose ir lietuvių tarpusavio santykiuose, o visi lie
tuviškųjų mokyklų laikytojai ir mokytojai raginami 
įvesti lietuvių parapijų mokyklose lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos bei geografijos ir lietuvių dainų 
dėstymą visur ten, kur to nėra.

Spauda
a) Lietuvių krikščioniškai tautinei sąmonei gai

vinti bei stiprinti ir tautinei kūrybai ugdyti yra lei
džiamas kultūros žurnalas “Aidai”. Kongresas krei
piasi į visus kultūrininkus ir prašo kultūros žurnalą 
“Aidus” skaityti, jame bendradarbiauti ir jį platinti.

b) Prašyti visų lietuvių kunigų ir švietėjų supa
žindinti lietuviškos kilmės vaikus su jiems leidžiamu 
laikraštėliu “Eglute”, tuo pačiu pagausinti atskirose 
vietose jos prenumeratorių skaičių ir kartu kurti 
sąlygas klestėti pačiam laikraštėliui bei ugdyti lietu
viškumui priaugančiose kartose.

c) Kongresas reiškia didelio pasitenkinimo Atei
tininkų Sąjungos leidžiamu “Ateities” žurnalu, kuris 
auklėja ir formuoja mokslus einančio jaunimo kata
likiškai tautinę pasaulėžiūrą. Kongresas kviečia vi
sas draugijas ir narius visomis galimomis priemonė
mis, o ypač prenumeratos būdu “Ateitį” remti.

' Mažamečių organizavimas
Kongresas, pripažindamas reikalą turėti atski

rą centralizuotą organizaciją lietuvių katalikų maža
mečiams vaikams, džiaugiasi Ateitininkų Sąjungos 
pasiryžimu, Kunigų Vienybei pritariant, sudaryti 
atitinkamą vaikų draugiją ir prašo visų Federacijai 
priklausančių organizacijų remti katalikų vaikų or
ganizavimą.

Lietuviai skautai
Skautų organizacija yra gera priemonė auklėti 

jaunimą ir ugdyti jame Dievo, Tėvynės bei artimo 
meilę. Šie kilnūs idealai galės būti įgyvendinti tik 
tada, jei lietuvių skautų organizacija bus tinkamoje 
globoje ir turės savo vadais sąmoningus lietuvius ir 
uolius katalikus. Dėl to reikia stengtis, kad skautai 
steigtųsi prie katalikiškų lietuvybės žinių — lietu
viškų parapijų bei vienuolynų — turėtų gerus vadus 
ir savo užsiėmimuose vartotų tik lietuvių kalbą.

Lietuviai dailininkai ir mūsų bažnyčios
Lietuvių tautos dvasinė kultūra išaugo katali

kų religijos prieglobsty. Lietuvos bažnyčių bei vie
nuolynų architektūra, skulptūra, tapyba, taip pat 
mūsų liaudies menas — koplytėlės, kryžiai, skulptū
ra, tapyba, raižiniai — yra pagrindinis lietuvių tau
tos meninis palikimas ir kartu esminė mūsų meno is
torija. ALRKF Kongresas, vertindamas mūsų tautos 
menines tradicijas, nuoširdžiai kviečia lietuviškųjų 
parapijų klebonus mūsų bažnyčioms puošti telktis 
lietuvius dailininkus, kurie savo kūryba ir toliau 
galėtų kelti mūtų tautos garbę ir ugdyti minimąsias 
mūsų tautos menines tradicijas.

Mindaugo krikštas
1951 metų pradžioje sukanka 700 metų nuo pir

mojo Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto. Pagal 
paskutinius mūsų istorikų tyrinėjimus, Mindaugas 
nuo katalikų tikėjimo neatkrito ir su jo nužudymu 
krikščionybė Lietuvoje neišnyko. Todėl Mindaugo 
krikštas laikomas pirmuoju lietuvių tautos krikšto 
aktu. Kongresas paveda Lietuvių Kultūros Institutui 
šios sukakties minėjimui sudaryti komisijas ir pa
ruošti programas.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 

Jūs galite jį gauti 
f

papiginta kaina
tik už $3.00.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.

----------------------------------------------------------  pavardė 

----------------------------------------___________  adresas
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Partizanai už geležinės sienos
Laiškas iš Austrijos 

niaį būriai.
Lenkijos partizanai

Partizanai Lenkijoje šiuo 
metu yra bene geriausiai orga
nizuoti. Jie to slapto veikimo 
išmoko dar nacių laikais. Geri 
ryšiai yia su Vakarų Vokieti
ja ir su Anglija. Pačiame 
krašte veikia sritinės grupės 
ir kovos daliniai, pasivadinę 
įvairiais slaptažodžiais, kaip 
Kruk, Ptak, Orzel, Bagnet ir 
p. Užpuolami bolševikų kari
niai transportai ir amunicijos 
sandėliai. Miestuose dažnai iš- 
lijndomi mirties sprendimai 
parsidavėliams, ir paskui tie 
asmenys arba bolševikų poli- 
trukai dingsta. Bolševikų pa
stangos surasti ir likviduoti 
partizanų centrą nevyksta. Po 
nakties pasirodo parašai net 
ant valdinių pastatų. Nemažai 
paskleidžiama atsišaukimų 
prieš bolševikus. Viename sa
koma : “Bolševikai turės neš
ti savo kailį iš Lenkijos, ir ta
da mums nereikės grūstis kaž
kur už Oderio į vokiškas že
mes”.

Gandai ar tiesa?
Pro geležinę uždangą dažnai 

prasiveržia žinios apie partiza
nines kovas Sovietų Sąjungo
je, bet nevienas galvą pa
krapšto klausdamas: tiesa ar 
melas ?

Austrai yra apsupti tos pa
slaptingos šalies iš kur vis dar 
pargrįžta vienas kitas suvar
gęs jų belaisvis. O jų žodžiai 
visų vienodi: pasaulis kada 
nors nustebs sužinojęs, kaip 
nedaug reikėjo stuktelti iš lau
ko, kad sudrebėtų visa raudo
noji imperija. Ji laikosi dėl to, 
kad vakariečiai nedrįsta teikti 
partizanams paramos. Vakarų 
pusėje bolševikai tą jau seniai 
būtų padarę. Štai, vienas anti- 
bolševikinio fronto kovotojas 
yra pareiškęs: “Tik palaikant 
už geležinės sienos partizaninį 
veikimą, galima užsitikrinti 
greitesnį laimėjimą“.

Partizanai Ukrainoje
Ukrainos išlaisvinimo armi

ja (UPA) egzistuoja jau ne 
nuo šiandien. Jos vadas Bon- 
dera dar prieš Antrąjį karą 
sėdėjo lenkų 
vo vokiečių 
čiau greitai 
kai pamatė, 
tokie pat 
kaip buvo lenkai ir bolševikai. 
Vokiečių naciams žlugus, Bon- 
deros partizaniniai daliniai ko
vojo Ukrainoje ligi 1948 me
tų. Bolševikai turėjo griebtis 
tikro karo prieš Ukrainos par
tizanus. Jie buvo išsklaidyti. 
Nedideli būriai prasimušė net 
ligi amerikiečių zonos Vokie
tijoje. Ukrainoje partizaninis 
veikimas kiek apsilpo, bet ne
siliovė. Veikip. ąlaptos radijo 

Pogrindis Čekoslovakijoje
Stipriausias pasipriešinimas 

bolševikams yra katalikiškoje 
Slovakijoje, bet netrūksta 
slaptų kovos grupių nei pačio
je Pragoję. Neseniai čia buvo 
keli partizanai pagauti iš Jono 
žižkos būrio. Viešai to nedrį
so skelbti. Buvo apkaltinti ne
va sportininkai, norėję į Va
karus pabėgti. Čekų partizanų 
daliniuose yra vokiečių belais
vių ir gen. Vlasovo armijos 
karių. Veiksmui geras sąlygas 
sudaro Sudetų kalnai.

Pasipriešinimas Rumunijoje
Rumunijoje partizaninis vei- 

stotys vis kitais vardais, kaip kimas tiek stiprus, kad bolše- 
Melnik, Tatra. Vihorlat ir k. 
Jos praneša, ką bolševikai su
ėmė ar nužudė ir kas darosi 
laisvam pasaulyje. Jei tik pra
sidėtų karas, Ukrainoje tuojau 
susidarytų stiprūs partizani-

kalėjime. Jis bu- 
išlaisvintas. Ta- 

nuo jų nusisuko, 
kad ir vokiečiai

Ukrainos priešai,

pradžia karo su Jugoslavi- 
Vėliau paaiškėjo, kad bu- 
puolami partizanai. Po to 
persiorganizavo į mažes- 
grupes ir daugiausia vei- 
Karpatų kalnuose. Iš jų

slavijos sienos. Kautynėse da
lyvavo karo daliniai pilnoje 
parengtyje. Kaikas manė, kad 
tai 
ja. 
vo 
jie 
nes 
kia
nusileidęs, užpuola slaptos bol
ševikų policijos (Soguranta) 
būstines ir paskleidžia atsi
šaukimų. Gyventojams yra 
griežtai įsakyta registruoti 
rašomąsias mašinėles ir neva
lia kitam be policijos žinios 
skolinti. Veikia taip pat slap
ti monarchistų (karaliaus ša
lininkų) būriai net pačioje ko
munistų jaunuomenėje. “Gele
žinė gvardija” griebiasi aten
tatų. Vienas buvo padarytas 
prieš kraugerę Anna Pauker, 
bet nenusisekė. Dabar ji kaž
kur dingusi.

Apsilpusi kova Pabalti joje

Pirmaisiais bolševikų okupa
cijos metais partizanai veik
liausiai reiškėsi Lietuvoje.

vikai negali to uždengti. Dėlto 
čia dar viešai skelbiami mir
ties sprendimai vadinamiems 
"gaujų vadams”. Tik neseniai 
buvo smarkus susirėmimas 
Banato mieste, prie pat Jugo- —4

Išlaisvintoje pietinėje Korėjoje gaudomi kalnuose pasi
slėpę raudonieji. —-----JL

Kaip žinome, prieš juos buvo 
imtasi nepaprastai žiaurių 
priemonių. Kartais būdavo ap
supami miškai ir laikomi išti
sus mėnesius, iššniukštinėjant 
visus krūmus. Dabar daug kur 
miškai jau iškirsti, sodybos 
sunaikintos, daug žmonių iš
vežta, o likusieji varomi į di
džiulius kolchozus.... Kova su 
bolševikais yra pasunkėjusi, 
bet ji ir toliau vedama, tik at
sargesniu būdu. Palaikomi 
slapti ryžiai, perduodamos 
slaptai nugirstos iš Vakarų 
žinios, registruojami išvežtie
ji ir nužudomi. Vienur kitur, 
ypač Lietuvos pietuose, veikia 
dar ir kariniai partizanų bū
riai.

Vienna — susižinojinai centras

Iš už geležinės sienos dau
giausia žinių ateina per Vien- 
ną, Austrijos sostinę. Ji tuo 
patogi, kad į ją suseina keliai 
iš visų aplinkinių kraštų, ken
čiančių bolševikų priespaudą. 
O toliau per ją ryšiai nueina 
į Vakarus, iš kur laukiama ir 
vis dar nesulaukiama ženklo 
pradėti didelę 
kovą: 
sako 
kiek jie turi talkininkų bolše
vikų užnugaryje. Kremliui jis 
labai peršti”.

išsivadavimo
“Vakarai nustebtų, — 

vienaas pranešėjas, —

LIETUVIAI PASAULYJE
Anglai galimo karo atveju 

padėtų tremtiniams persikelti 
iš britų zonos Vokietijoje į 
saugesnes vietas, kad nepa
tektų bolševikams. Pavojaus 
atveju rūpintųsi tremtinių 
perkėlimu britų kariuomenė.

Schueinfurto emigracinėje 
stovykloje iki šiol dirba 180 
lietuvių, kurie aptarnauja iš
emigruojančius. Stovyklos ko
mendantas yra lietuvis Rau- 
chas. Stovyklos direktorius 
yra anglas, labai palankus lie
tuviams, savo kabinete laiko 
pasikabinęs lietuvišką vytį. 
Lietuvius labai vertina už jų 
sumanumą ir gerą elgesį.

Delegatūros archyvas iš Vo
kietijos perkeliamas Ameri
kon. Paliekami tik einamieji 
raštai ir bylos tų kunigų, ku
rie pasilieka Vokietijoje. Sie
lovados reikalų tvarkytojui 
kun. Fel. Kapočiui nuo spalio 
1 d. iš tų pareigų pasitraukus, 
jo vieton paskirtas tėvas Al
fonsas Bernatonis, kuris Sielo
vados reikalų būstinę mano 
perkelti iš Kirchheim / Teck 
miestelio į Hanau.

J. Tauras

SOVIETŲ RUSIJOJE DARBI
NINKUI NĖRA LAISVĖS

PETKAS. Papasakok mums. Jonai, kaip bolševikai sutvarkė 
darbininkų reikalus Rusijoj? Koks ten yra atlyginimas 
darbininkams?

JONAS. Rusijoj atlyginimas darbininkams yra nepaprastai že
mas. Skurdas ir vargas ten yra toks didelis, kokio Ame
rikos gyventojas negali įsivaizduoti. Amerikoje darbi
ninkas per vieną dieną uždirba daugiau, kaip Rusijoj 
[>er kelias savaites. Darbininkai Rusijoj vaikšto apiply
šę, maitinami pusbadžiai, o jų šeimos labai dažnai tie
siog badauja. Kada atsidarys geležinė uždanga, pasaulis 
sužinos, kiek ten milijonų žmonių yra mirę iš bado.

KAZIMIERAS. Tai kodėl ten darbininkai neskelbia streikų?

JONAS. O—oi Pamėgintų ten darbininkas nors žodį pasakyti 
apie streiką. Tuoj į kalėjimą arba į Sibirą. Jau virš 30 
metų kaip bolševikai valdo Rusiją ir nė vieno streiko 
ten nėra buvę. Jei kuriam nors fabrike darbininkai iš
drįstų streikuoti, būtų apsupti sunaikinti: vienus sušau
dytų, kitus Sibiran nugrūstų.

KAZIMIERAS: Argi darbininkas nei pasijudinti negali?
JONAS. Darbininkas pas bolševikus yra prirakintas prie dar

bovietės. Pasirinkti darbo pas juos darbininkas neturi 
teisės. Jam skiriamas darbas ar. patinka ar nepatinka, 
turi eiti ten dirbti. Pakeisti darbo vietą — negalima, 
draudžiama.

Tėv. B. Mikalauskas, O.F.M., 
naujas VVinnipego lietuvių pa
rapijos klebonas, pradėjo savo 
ganytojiškas pareigas, atlai
kydamas pirmąsias šv. Mišias 
St. Paulio kolegijos koplyčioje.

Vokietijoje š. m. rugpjūčio 
mėn. pradžioje dar buvo 10.- 
207 lietuviai: britų zonoje — 
6,477, amerikiečių — 3,227 ir 
prancūzų zonoje — 503. Rug
pjūčio mėnesyje išemigravo 
549. Rugsėjo mėn. emigracija 
buvo dar gyvesnė.

Australijos lietuviai jau bai
gia persiorganizuoti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Dides
nės lietuvių kolonijos Austra
lijoje yra: Melbourno, Sydnė- 
jaus ir Adelaidos miestuose.

— r - ir

ArgeBtmos lietuviai organi- 
zuojasi į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Tuo tikslu spa
lio 22 d. Avellanedoje šaukia
mas visų srovių, profesijų ir 
organizacijų atstovų steigia
masis susirinkimas.

KAZIMIERAS. 0 kiek laiko jis turi darbe išbūti?
JONAS. Kaip Amerikoj, taip ir vakarų Europoj dirbama pa

prastai tik 8 valandos per parą. O pas bolševikus jau se
niai užmirštas šis klausimas. Vietomis dirbama ir virš 
12 valandų. Ir už jokius antvalandžius nemokama. Pasi
vėlins darbininkas į darbą — kišamas kalėjiman.

KAZIMIERAS. Tai darbininkai turėtų savo susirinkimuose ar 
Įier spaudą kelti protestus.

JONAS. Čia jau juokus kreti. Pirmas bolševikų darbas — lais
vės panaikinimas. Visoj didelėj Sovietų Rusijoj nėra nė 
vieno laisvo laikraščio. Išeina tik bolševikų leidžiami laik
raščiai. Tą patį jie daro ir užgrobtuose kraštuose. Ar 
yra dabar Lietuvoj nors vienas viešas nekomunistinis 
laikraštis? Nėra!

Lygiai panaikinta ir susirinkimų laisvė. Tik patys bol
ševikai suvaro darbininkus į jų šauktus susirinkimus ir 
išdrožia prakalbas tokio turinio: "Nėra tokios laisvos 
šalies, kaip Sovietų Sąjunga. Jūs girdit kaip streikuoja 
darbininkai Amerikoj, koks sunkus ten gyvenimas. Ži
nokit, Amerikoj kas septintas žmogus badauja ir 1.1.” 
Paskui perskaito sveijęy^mą Stalinui ir baigta. Pamėgin
tų kas iš darbininkų ištarti kokį žodį prieš.

KAZIMIERAS. Na. tai bolševikai tikrai apgavo darbininkus.
JONAS. Ne tik apgavo, bet įvedė žiauriausią vergiją darbinin

kams. Bolševikai via didžiausi darbininkų priešai. Kon
centracijos stovyklose Sibire didesnė pusė kankinių yra 
darbininkai.

( 3) Kun . V. Balčiūnas

Madonos Kvailys
Statyti visa reikėjo savo rankomis. T. Kolbe da

ro stačiai stebuklus, bet per kokias aukas 1 Kitų “zo
nų” misijonieriai, kunigai, vyskupas, nuncijus prieši
nasi. Reikia begalinės kantrybės įtikinti, nugalėti.

1932 m etais, laikinai atsisveikinęs su Japonija, t. 
Kolbe vyksta į Indiją. Iš kelionės rašo:

“Aš tikiu, kad Švč. Panelė kiekvienam iš mūsų 
duoda tiek ir tokių didelių malonių, kiek jų reikia 
įvykdyti jos planams. Nuosekliai... reikia sulaikyti 
plunksną, kad nenueitų per toli. Aš įsitikinęs tuo, 
kad kiekvienoj šalyj turėtų susikurti vietinis Niepo- 
kolanovas, iš kur Nekalčiausio  ji galėtų spinduliuoti 
į visą kraštą, panaudodama visus moderniosios tech
nikos išradimus, nes juk jai turi tarnauti visi ge
riausieji išradimai”.

Ceilone priėmimas šaltas. Ernakulame. laukdamas 
audiencijos pas katalikų arkivyskupą, šaukiasi šven
tosios Teresėlės. Juk kasdien meldėsi, prašydamas 
jos paskelbimo šventąja, su mintimi, kad vėliau ji 
globos jį. jo darbus/ "Pažiūrėsiu, ar tu dar atsimeni”, 
— kalbėjo jai, stovėdamas prieš jos stovylą. “Tuo 
momentu”, — pastebi jis. — “vienas žiedelis, atrodo 
lyg rožė, nukrito prie mano kojų. Visai paprastai jis 
atsiskyrė nuo gėlių puokštės, stovinčios prie stovy- 
los papėdės. Tai mane kaž kaip paveikė. Pamatysime, 
ką tai reiškia?”

Jo siela buvo permatoma, paprasta, kaip kūdikio. 
Jis taip ir kalbėjo, kaip rašė. Jis gyveno antgamtybe. 
Apie šventuosius. Šv. Panelę jis kalbėjo kaip apie 
gyvus, čia pat esančius asmenis. Šis didysis realistas 
buvo lyg ne iš šios žemės. Dėl to jis taip tobulai ap
valdė aplinką, daiktus. Jis kalbėjo šv. Pranciškaus 
kalba aĮŪe “brolį motorą”; _

“Ko aš turiu jam palinkėti". — rašė jis, — “jei ne 
to, kad ištikimai tarnautų savo Karalienei ir Valdo
vei? Šiandien jis šventinamas — tai jo įvilktuvės. 
Paskui jis bus įrengtas — tai bus jo novicijatas. ir. 
kai bus paleistas darban, padarys įžadus. Ko dar aš 
galėčiau pam palinkėti? Kad jis ilgai dirbtu? kad tu

rėtų daug draugų? kad sėkmingai dirbtų? Bet ne, 
nieko daugiau aš jam nelinkiu. Kas ten bebūtų, viena 
svarbu, kad aklai jis paklustų Madonos norams. Ge
ras vienuolis ne dėl to yra geras, kad daug dirba, bet 
dėl to, kad klauso. Taip ir brolis, motoras bus geras 
vienuolis, jeigu darys visa, ką jam sakys per brolį 
mechaniką Švč. Panelė. Jeigu ji nori, tesugenda jis 
rytoj, ir, jeigu ji nori, tedirba jis šimtą metų ir dar 
ilgiau ir tegu uždirba, už ką mes galėtume nupirkti 
ir daugiau brolių motorų... “Tikri Fioretti! Jis dar 
sakė: “Mes turime būti klusnus įrankis Madonos ran
kose. kaip plunksna rašytojo, kaip teptukas tapyto
jo, kaip kaltukas skulptoriaus rankose, kad ji galė
tų padaryti visa, ką tik ji nori, ir tai be jokių išim
čių! Jeigu ir šiandien pat mums būtų pasakyta vyk
ti į Madridą (bolševikinių vidaus kovų metu) ar į 
Maskvą, tuo geriau! Nė mažiausio “bet”! Jeigu Švč. 
Panelė nori, kad visas mūsų darbas suirtų ir pavirs
tų į dulkes, mes neturėtume nė piršto pajudinti jam 
išgelbėti”.

Ši antgamtinė dvasia buvo raktas visokio t. Mak
similijono triumfo. Jis ėjo sau pirmyn, nežiūrėdamas, 
kas ką mano ar daro. Jis darė, ką jis gali, o visa ki
ta buvo jo Madonos dalykas. Kam tat nerimauti? Ar
gi tikėjimas neperkelia kalnų?

Grįžta Japonijon. 1933 metais mes jį matome Ro
moje. Jį norima pakelti į vyskupus, bet vyresnieji ne
sutinka.

1934 metais vėl Japonijoj Mugenzai - no - Šone 
pastato gražią bažnyčią.

1936 metais visai palūžusia sveikata grįžta Len
kijon. Generalinėj kapituloj išrenkamas Niepokalano- 
vo vyresniuoju.

Sudiev gražiems kankininkystės sapnams! Baigta 
su misijomis! Atrodo nesąmonė palikti visą pradėtą 
darbą, kai jis jo taip reikalingas. Bet ar ne čia hero
jiškam klusnumui pasireikšti proga? Tėvas Kolbe 
sutinka.

Jo savaitraštis pasiekia milijoninį tiražą. Jis pra
deda leisti jį lotynų kalba “Milės Immacuratae”. Tai 
visų kalbų ir rasių kunigijai.

Tuo pat metu, dar neseniai pradėtas jo leisti “Ma
žasis Dienraštis", nukonkuruoja visus kitus. Skirtas 
liaudžiai, ūkininkams, darbininkijai, jis kėlė dorovę, 
puolė pornografiją, skelbė nepermaldaujamą kovą 

visokiems iškrypimams. Jis pasiekė 320.000 egz. Tai 
nepaprastas skaičius Lenkijoj. Ir tai be jokios ypa
tingos propagandos. Štai t. Kolbės žodžiai, iš kurių 
galima išskaityti šio nepaprasto pasisekimo priežas
tį: “Ji, — kalbėjo jis savo ‘mažiesiems broliams’. — 
“ji turi mus formuoti, kelti ir pašventinti. Visa mūsų 
rolė — leistis formuojamiems, t. y. aklai klausyti jos 
norų. Tai visa Niepokalanovo filosofija". Arba vėl: 
“Mūsų tikslas nėra parodyti save, raginti rašyti arba 
patiems rašyti mums rūpima tema. Net Niepokalano-. 
vas neturi būti mūsų tikslu. Vienintelis reikšmingas 
dalykas, tai mūsų vidinis gyvenimas: kasdien mes 
privalome tapti visiškesne Švč. Panelės nuosavybe, 
ištikimesniais jos riteriais. Niekad neužmirškite, kad 
išorinė mūsų veikla tegali būti tik priedas to, ką mes 
turime viduje, tik tai, kas persipildžius liejasi per 
kraštus”.

Tėvas Maksimilijonas buvo pirmos eilės jiedago- 
gas. Jo genijus prasiveržė pro kiek sustingusias vie
nuolinio gyvenimo formas. Paprastam broliui kartais 
buvo patikimos pirmaeilės pareigos, kurias anksčiau 
tebuvo įprasta skirti tik tėvams. Čia lėmė ištikimu
mas įžadams ir visiškas besąlyginis atsidavimas Ne
kalčiausiajai, kuris buvo būtina sąlyga įstoti į Nie- 
pokalanovą. Šitai darydamas, t. Maksimilijonas nusi
leido iki pat šaltinių, iškeldamas ir įvertindamas savo 
vienuolijos kūrėjo valią, kurio “demokratinės" idėjos 
savo laiku buvo sukėlę revoliuciją. Jis daug kuo bu
vo artimas Poverel'iui: savo švento neturto meile, 
aklu klusnumu, savo troškimu kankininkystės ir ypač 
savo beribe, tiesiog netelpančia širdyje meile. Ją jis 
laimėdavo visų širdis. Kaip jis moko jo mylėti savo 
“mažuosius" Niepokalanovo brolius! Išsilikę fotogra
fijos rodo, kaip jam kalbant, lyg viščiukai susispietę 
apie savo motiną, jie klauso jo žodžių, tiesiog gerte 
juos geria. Jis taip mokėjo prie jų prisitaikyti, juos 
suprasti! Perkrautas darbais, jis rado laiko kasdien 
rašyti ilgus, po šešių puslapių laiškus vienam varg
šui skrupulatui. Visuomet buvo galima belstis į jo 
duris, net naktį. Su kokia meile priimdavo jis savo 
“mažas paklydusias aveles”, savo sūnus palaidūnus! 
Nieko tat nuostabaus, kad pašaukimų skaičius augo. 
Bet ko jis nepriimdavo į Nekalčiausiosios tarnybą, 
tačiau bėdos nebuvo, nes. plečiantis darbui, gausiai 
plaukė vis nauji riteriai.

Štai ir 1939-ji metai. Padangė niaukiasi. Dar 1938 
metais t. Kolbe savo broliams konferencijoje buvo 
kalbėjęs :

"Artėja žiaurus konfliktas. Mes dar nežinome, 
kaip jis vystysis. Pas mus Lenkijoje reikia laukti kai 
ko labai baisaus. Tris pirmuosius šimtmečius Bažny
čia buvo i»ersekiojama. Iš kankinių kraujo dygo nau
ji krikščionys. Vėliau, pasibaigus ]>ersek lojimams, 
vienas Bažnyčios Tėvas apgailestavo krikščionių vi
dutiniškumą. Jis nudžiugo, kai vėl atsinaujino perse
kiojimai. Taų> ir mes turime džiaugtis iš to, kas 
įvyks, nes prispaudimuose pakils mūsų uolumas ir 
mes geriau suprasime maldos ir atgailos reikalą. Pa
galiau. argi mes nesame švč. Panelės rankose? Pas
kutiniame tarpusavio pasikalbėjime juk mes sakėme, 
kad karščiausias mūsų troškimas — paaukoti savo 
gyvybę už Nekalčiausią  ją. Kartą gyvenama ir kartą 
mirštama, svarbu, kad tik būtų pagal jos norą".

Prasideda karas. Nie}>okalanovą užplūsta sužeis
tieji. 700 brolių evakuojami, telieka vos 50 su t. Kol
be priešakyje. Jis visų siela. Jo visur pilna. Niekuo
met taip ryškiai jis nepasireiškė kaip tėvas ir vadas, 
kaip dabar tarpe sužeistųjų, einant broliams slaugų 
pareigas. Vienas jo pasirodymas veikė lyg balzamas.

Rugsėjo 19 dieną pasirodo pirmieji vokiečiai moto- 
ciklistai. “Alle raus!” — sušunka vienas, liepdamas 
tuojau j>at visiems išsikraustyti. Palieka tik du slau
gus: visus kitus kartu su t. Kolbe išveža į Amfitz'o 
lagerį.

Lagerio sąlygos mums žinomos. T. Kolbe džiaugia
si. Ir kitus jis kviečia melstis ir džiaugtis, kad Švč. 
Panelė “nemokamai” visus atsiuntė Vokietijon į mi
sijas: “Pagalvokite tik. kokia laimė!" Jo draugai ne
supranta. Štai kur paslaptis: jis išsiduoda, atsakyda
mas į pareikštus jam linkėjimus: "Klausiate manęs, 
ką duosiu jums savo šventėje? Štai ką: linkiu jums 
vis pilniau ir kasdien vis tobuliau priklausyti Švč. 
Panelei. Kai kentėjimai yra toli nuo mūsų, mes esa
me viekam pasiruošę. Tat dabar, kai turime progą 
kentėti, panaudokime tai laimėti sieloms. Bandykim,
o. visomis išgalėr-is stenkimės kaip galima daugiau 
sielų laimėti Nekalčiausiajai!"

Bet jo valanda dar nebuvo atėjusi. Nekaltai Pra
dėtosios dieną visi paleidžiami. Visi džiaugiasi, iš

skyrus t. Maksimilijoną.
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• Rugsėjo mėn. 19 dieną 
New Yorke Jungtinių Tautų 
]x>sėdžiai buvo pradėti viena 
tylos minute, skirta maldai.

• Dr. VL Juodeika, Portlan- 
do universiteto socialinių 
mokslų profesorius, padarė 
platų pranešimą apie savo 
pergyvenimus komunistų oku
pacijoj. Portlando Sundav 
Journal įsidėjo aprašymą ir 
nuotraukų, vaizduojančių ko
munistų žiaurumus Lietuvoje.

• šimtametis lietuvis Boni
facas Šimkus, kaip praneša 
dienraštis “Draugas”, šiomis 
dienomis šventė 102-jį gimta
dienį Chicagoje. Jis yra kau
nietis. atvykęs Amerikon 1904 
m. ir daug metų išdirbęs ang
lių kasyklose. Retas atsitiki
mas susilaukti tokio amželio.

• Komp. Juozas Žilevičius 
suredagavęs Česlovo Sasnaus
ko kūrinius ir ruošiasi išleisti 
jo biografiją.

• Kultūros Institutas išrinko 
I>oezijos konkursui teisėjais 
rašytojus S. Tamulaiti ir P. 
Gaučį.

Liet. vyčiai abiejų Pitts- 
burgho kuopų labai daug gel
bėjo Lietuvių Katalikų Kon
greso rengimo komitetui. Kai 
kurie nariai dirbo kelias die
nas ir naktis, kad būtų ge
riau kongresui pasiruošta.

-• “Žinios”, tokiu pavadinimu 
pasirodė nuo spalio 1 d. 
Brooklyne naujas, mažo for
mato laikraštis savo pirmame 
numeryje pasisako, kad išei
siąs. kaip dienraštis. Jo leidė
ju pasirašo Petras Lisauskas.

o Liet. Tarybos Moterų ko
mitetas dalyvaus Tarptautinė
je Moterų Industrinėje ir Tau
todailės Parodoje, kuri įvyks 
š.- m. lapkričio 6-12 d. New 
Yorke.
• ALT atstovai deda pastan

gas, kad lietuviškos translia
cijos per “Voice of America" 
būtų išskirtos iš slavų ir Bal
kanų skyriaus ir įvestas at
skiras pabaltiečių skyrius. Ti
kimasi. kad pavyks tai pasiek
ti ir kad apie Kalėdas per 
“Voice of America" pasigirs 
ir lietuviškas balsas, bent ne 
vėliau iki vasario 16 d.

Amerikos ambasados rūmuose Seoul mieste dar rasta 
JAV vėliava, sudraskyta ir užmesta.

Lietuvių tautiniai šokiai 
parodoje

Los Angeles apskričio įvy
kusioje spalio 2 d. — 8 d. pa
rodoje (L. A. County Fair), 
Pomonos mieste, ir lietuviai 
buvo pakviesti dalyvauti pro
gramoje. L. Zaikienės vedama 
tautinių šokių grupė pašoko 
keletą lietuviškų šokių, kurie 
svetimtaučiams labai patinka. 
Šokėjų grupė turi dar tris 
naujus kvietimus dalyvauti 
Tarptautinėje dienoje.

Dailininko Pov. Puzino kūri
niai meno parodoje

Spalio 15 d. Graikų teatro 
patalpose bus atidaryta Los 
Angeles menininkų kūrinių 
paroda. Iš 2000 kandidatų bu
vo parinkta 200. Pov. Puzino 
kūriniai laimėjo ketvirtą pre
miją. Parodai buvo parinkta 
trys jo piešiniai — Tremtinys, 
Žvejų laivai ir Moteris. Reikia 
sveikinti dail. Puziną prilygusį 
geriausiems Los Angeles dai
lininkams.
Dr. Owen J. C. N ore m parama 

VLK’ui
Po “Lietuvių Dienų” redak

cijos nario M. C. Starkaus in
terviu, Dr. O. J. C. Norem

• H. Radauskas, rašytojas, 
apie metus laiko pagyvenęs 
Baltimorėje. persikėlė Chica- 
gon, kur mano pastoviai įsi
kurti.
• Ateitininkai per pamaldas 

šv. Kazimiero liet, parap. baž
nyčioje Pittsburghe įspūdingu 
lietuviškų šventų giesmių gie
dojimu sujaudino iki ašarų

* žmones. Vietinis laikraštis 
“Liet. Cinios” rašo: “Graudu 
buvo stebėti mokslus išėjusį 
Lietuvos jaunimą, dabar bol
ševikų išvytą iš savo tėvynės, 
taip nuoširdžiai besimeldžian
tį-
• Kun. M. Kazėnas, šv. Ka

zimiero liet, parap. klebonas, 
suruošė svetainėje konferenci
jos dalyviams ateitininkams 
pusryčius, kuriuose dalyvavo 
apie 30 svečių. Ateitininkai 
gražiai padėkojo klebonui, su
giedodami Ilgiausių metų.
• Juozas Račiūnas iš farmos 

Tabor buvo paminėtas Phila- 
delphijos lenkų savaitraštyje 
“Gvviazda", kuris įsidėjo pa
veikslą. vaizduojantį jam Ken- 
tucky valstybės garbės pulki
ninko diplomo įteikimą. Jis 
yra apturėjęs tokią garbę ir 
Virginijos valstybės.

įteikė vertingą smuiką pagei
daudamas, kad būtų sukeltas 
fondas VLIKui paremti. “L
D.” iniciatyva yra sudaryta 
komisija iš prof. M. Biržiškos, 
gen. Stasio Raštikio, Juozo 
Vitėno, Juozo Milerio, F. Ma- 
saičio ir VI. Pažiūros, kuri nu
matys kuriuo būdu geriausia 
tokį fondą sukelti.

Šv. Kazimiero parapija statys 
naują bažnyčią

Nesenai šv. Kazimiero lietu
vių parapija gavo iš arkivys
kupo leidimą statydinti naują 
bažnyčią. Senoji bažnyčia bū
tų paversta į mokyklą ir salę. 
Manoma dar šiais metais sta
tybą pradėti. Spalio 2-8 d. 
įvykusi parapijos mūgė davė 
gražaus pelno statybos fon
dui.

Naujas “Lietuvių Dienų” 
numeris

Po dviejų mėnesių vasaros 
atostogų išėjo “Lietuvių Die
nų” 7 numeris. Jame daug 
iliustracijų iš Kanados lietu
vių gyvenimo (Hamiltono ir 
Toronto). Viršelį puošia rašy
tojo Vinco Krėvės - Mickevi
čiaus atvaizdas. Turinyje yra 
straipsniai su iliustracijomis: 
“Tavo pasiteisinimas”, “Kas 
yra VLIK'as, “Be rezervų pri
tariu” — pasikalbėjimas su 
buvusiu ministeriu Lietuvai 
Owen J. C. Noremu, “Sovietų 
pasirengimai Pabaltyj”, “Kaip 
gyvena ir dirba Vincas Krė
vė”, “Balta protest against 
Russia”, “Baltic Diplomais 
Act”, “Lithuania — Land of 
Sorrow and Birthpla.ee of Kos- 
ciusko”. Taip pat platus apra
šymas Clevelando. Kanados ir 
Anglijos lietuvių.

“Lietuvių Dienos” metinė 
prenumerata $3.00 visame pa
saulyje. iki galo metų už $1.00 
(iš Kanados galima siusti paš
to perlaida įdėjus kanadišką 
dolerį į voką). Adresas: 9204 
S. Broadway, Los Angeles, 
Calif.

Nauja ALT valdyba
Gen. St. Raštikiui ir visai 

valdybai atsistatydinus iš pa
reigų, ALTas išsirinko naują 
valdybą: pirm. J. Mileris, sek. 
M. Aftukienė, vicepirm. V. 
Kazlauskas ir V. Archis, ižd. 
Mag. Steponavičienė, nariai—
V. Trumpa ir Ad. Deringienė.

Atvyko kun. V. Pavalkis
Kun. V. Pavalkis jau atvyko 

į San Francisco, Calif. Vysku
pas jį paskyrė asistentu į Sa- 
cred Heart, 40 & Grove St., 
Oakland. Anksčiau atvykęs 
kun. Dr. Manelis yra paskir
tas į Stockton, Calif. Vietos 
lietuviai stengėsi, kad 4>ent 
vienas iš atvykusių būtų pa
skirtas lietuvių reikalams, ta
čiau tas prašymas dar nepa
tenkintas. A. Sk.

Dėl šmeižtą Dirvoje ir 
Naijieoose

Ryšium su įvykusia LIETU
VIŲ DIENA pas Dr. O. J. C. 
NOREM, “Dirvoje” ir “Nau
jienose” keletą kartų užpilta 
gerokai pamazgų katalikams 
už nedalyvavimą toje dienoje. 
Ryšium su tuo turiu pareikšti, 
kad rengimo komiteto vadai— 
protestantų kun. Dagys ir p. 
Račkai — patys asmeniškai 
susikvietę draugus į komitetą, 
ne tik ignoruodami katalikų 
organizacijas, bet net nepa- 
kviesdami vietos ALT ir 
BALF skyrių atstovų. Nors 
šių organizacijų valdybų adre
sai skelbiami kiekviename

REZOLIUCIJOS
I.

Suvažiavimas, žinodamas So
vietų Sąjungos tikslus pada
ryti UN neveiksmingą ir UN 
institucijas panaudoti pasaulį 
žudančių imperialistinių ko
munizmo tikslų propagandai, 
apeliuoja į visas UN pri- 
priklausančias laisvojo pasau
lio tautas pasiryžti atsisakyti 
tos civilizuotam pasauliui gė
dą darančios Sovietų akcijos 
UN forume ir nebepHleisti 
Sovietų ir jų satelitų “delega
tų” niekinti garbingojo tarp
tautinio bendradarbiavimo; 
juk vadinamieji Sovietų “dele
gatai” iš tikrųjų neatstovauja 
jokios tautos, bet yra tik 
tarptautinio komunistinio im
perializmo klikos garsiakal
biai

Suvažiavimas pabrėžia, kad 
toks bendradarbiavimas su 
žmones ir ištisas tautas pa
stoviu genocidu žudančių kli
kų “atstovais” ne tik turi 
prieštarauti laisvojo pasaulio 
tarptautinio bendradarbiavimo 
etikai, bet jis yra drauge la
bai didelis morališkas smūgis 
Sovietų despotiškoje vergijo
je kankinamiems žmonėms,

n.
Suvažiavimas, pripažinda

mas labai svarbiu ir neatidė
liotinai skubiu reikalu visiems 
Amerikos lietuviams apsijung
ti į Amerikos Lietuvių Ben
druomenę Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pagrindu, nu
tarė tuoj pat kviesti visus 
Connecticuto lietuvius įsilieti 
į Connecticuto Lietuvių Ben
druomenę, kaip visos Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
dalį, ir išrinko tos Bendruo
menės organizaciniam dar
bui vykdyti Connecticuto Lie
tuvių Bendruomenės Laikiną
jį Organizacinį Komitetą, kurį 
įgaliojo atlikti visus reikalin
gus veiksmus ir darbus tai 
Bendruomenei galutinai su
formuoti, santykiauti su ati
tinkamomis įstaigomis bei or
ganizacijomis Bendruomenės 
veikimo reikalais ir tai Ben
druomenei vadovauti ligi bus 
sudaryti reguliarūs Bendruo
menės organai.

III.
Suvažiavimas, pabrėždamas 

Lietuvos laisvinimo veiksnių 
darbo būtinumą ir. šiam dar
bui nuolatinių lėšų reikalingu
mą, ragina visus lietuvius sa
vanoriškai apsidėti nuolatiniu 
tautinio solidarumo mokesčiu 
Lietuvos laisvinimo reika
lams ir kviečia visas lietuvių 
organizacijas organizuoti to
kiu mokesčio apsidėjimu savo 
narių tarpe.

Suvažiavimas tikisi, kad už
dirbantieji tremtiniai dar Eu
ropoje būdami taip pavyzdin
gai vykdę tautinio solidarumo 
mokesčio prievoles, čia bus 
pirmieji savo gražiu pavyz
džiu kitiems tautiečiams ir 
tuoj pat apsidės tokiu periodi
niu mokesčiu.

Suvažiavimas įgalioja Con
necticuto Lietuvių Bendruo
menės Laikinąjį Organizacinį 
Komitetą tautinio solidorumo 
mokesčio akciją tuoj pat iš
plėsti visame Connecticute.

IV.
Suvažiavimas, laikydamas 

labai reikšmingais lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvini
mo veiksniais lietuvių organi
zacijas :
a) skatina tremtinius aktingai 

ir drausmingai dalyvauti or
ganizaciniame lietuvių gyve-

“Lietuvių Dienų” numeryje, 
tačiau jie net asmeniškai ne
gavo kvietimų į šį parengimą.

Antanas Skirias, 
buv. tuo laiku ALT sek.

nime;
b) ragina tremtinius daly

vauti ALT vajuose ir remti 
ALT politiniame Lietuvos lais
vinimo darbe;

c) kviečia tremtinius daly
vauti BALFo darbuose, tapti 
jo skyrių nariais, lėšomis bei 
darbu remti BALFo rinklia
vas;

d) pageidauja, kad tremti
niai katalikai taptų ir oficia
lūs lietuviškųjų parapijų na
riai ir aktingai dalyvautų pa
rapijų gyvenime;

e) labai pataria tremtiniams 
tapti lietuviškųjų draugijų, 
chorų, klubų ir p. nariais ir 
dalyvauti jų veikime.

V.
Suvažiavimas kreipia dėme

sį, kad:
1. kol nėra parengta atitin

kamų planų, įstaigų ir priemo
nių, mūsų jaunimo tautinis 
auklėjimas ir lituanistinis mo
kymas tebėra tik pačių tėvų 
rankose, todėl tėvai privalo 
rasti laiko ir priemonių, bent 
pagal savo išgales, savo vai
kus atitinkamai auklėti ir mo
kyti;

2. visos institucijos, tarnau
jančios lietuviškajam auklėji
mui, kaip lituanistiniai kursai, 
chorai, lietuvių skautų orga
nizacija, meno ansambliai ir 
spauda, ypatingai vaikų laik
raštėlis “Eglutė”, privalo visų 
sąmoningų lietuvių nuoširdžios 
paramos.

VI.
Suvažiavimas:
a) pripažindamas, kad tiky

bos mokymas gimtąja kalba 
yra vienas svarbiausiųjų jau
nosios kartos tautinio apsi
sprendimo veiksnių, kreipiasi 
į visus lietuviškųjų parapijų 
gerb. klebonus, kunigus ir pa
rapijinių nąokyklų tįkybo^des- 

ti į tėvų pageidavimus, kuria 
kalba jų vaikus mokyti tiky
bos, ir prašančiųjų tėvų trem
tinių vaikus tikybos (poterių, 
katekizmo ir k.) mokyti jų 
gimtąja kalba.

b) jausdamas didelį dėkin
gumą bendro likimo lietuviams 
kunigams, kad jų veikimas 
ypač Lietuvoje okupacijų lai
kais ir vėliau tremtyje lietu
vių bendruomenėje turėjo di
delės reikšmės, pageidauja, 
kad J JAV atvykę lietuviai 
tremtiniai kunigai rastų kuni
giško darbo pirmiausia lietu
vių parapijose, ir prašo gerb. 
tų parapijų klebonus pasi
stengti kiekvienoje parapijo
je priglausti bent po vieną ku
nigą tremtinį.

Suvažiavimas kreipiasi į A- 
merikos Lietuvių Kunigų Vie
nybę, prašydamas čia iškeltus 
klausimus paremti ir savo au
toritetu.

PAGEIDAVIMAI
I.

Suvažiavimas pabrėžia, kad 
tremtiniai savo asmeniu ir sa
vo laikysena turi rodyti gerą 
lietuvybės pavyzdį.

II.
Suvažiavimas, žinodamas 

gražaus visų lietuvių sugyve
nimo reikšmę, kviečia tremti
nius ir toli&u šiltai ir taktin
gai bendrauti su kitais Ame
rikos lietuviais.

III.
Suvažiavimas, laikydamas 

lituanistinį švietimą vienu 
svarbiausiųjų faktorių lietuvy
bės išlaikymui, siūlo, kad bū
tų, papildyti lituanistų skai
čiui, įsteigti aukštieji lituanis
tiniai kursai už akių dėstomą
ja sistema.

IV.
Suvažiavimas pageidauja, 

kad ko greičiausia būtų įsteig
tas lituanistinių kursų (šešta
dienio mokyklų ir p. įstaigų)

Dešimties vaiky tėvas, buvęs gatvės valytojas, Pfc. 
Melroy Dahmer iš New Orleans, pašauktas į aktyvią karo 
tarnybą.

centras, kuris planuotų, tvar
kytų ir rikiuotų lituanistinio 
švietimo reikalus.

Suvažiavimas mano, kad to
kio lituanistinio švietimo cen
tro organizavimas natūraliai 
priklauso Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybei.

V.
Suvažiavimas skatina lietu

vius, ypač Lietuvių Bendruo
menės padalinius, imtis orga
nizuotų žygių vietinėms lietu
viškos radijo valandoms pa
remti ir pakelti jų kultūri
niam, ypač kalbiniam lygiui.

VI.
Suvažiavimas, pripažinda

mas, kad lietuvybės išlaiky
mui ir Lietuvos laisvinimui, 
labai svarbu tremtiniams iš
likti sąmoningais lietuviais, 
pritaria pageidavimams:

1. kad šeimose ir savo tarpe 
tremtiniai kalbėtų tik lietuviš
kai; ■

2. kad tremtiniai kalboje 
vartotų barbarizmų;

3. kad tremtiniai vengtų 
daryti mišrias šeimas;

4. kad kiekviena tremtinių 
šeima prenumeruotųsi bent du 
lietuvišku laikraščiu ir kasmet 
įsigytų bent po dvi lietuviškas 
knygas;

s . c -

ne-

su-

5. kad tremtiniai išlaikytų aplėktų”.

MATROSAI

S59.50 

KITI INNERSPRING
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HOME FURNITURE CO.
390 BROADWAY SOUTH BOSTON

...................SO 8-0018

savo lietuviškus vardus ir pa
vardes ne tik savo tarpe, bet 
kad jas tokias rašytų ir doku
mentuose.

VII.'
Suvažiavimas pataria trem

tiniams, dar nenusėdusiems 
pastoviau gyventi, kurtis to
kiose vietose, kur yra daugiau 
lietuvių, ir, kur galima, gy
venti kaimynystėje su lietu
viais.

tė 
ir

VIII.
Suvažiavimas pritaria, kad 

1951 m. būtų suruošta Con
necticuto lietuvių meno šven- 

su choru, solistų, muzikų 
k. meno jėgų pasirodymais.

IX.
Suvažiavimas pritaria, kad 

būtų išleistas specialus leidi
nėlis į Connecticuto lietuvius 
aktualiausiais lietuvių klausi
mais.

mot
Ve^r^SKfndiife hWfoms 

kalbęgo: “Mūsų Viešpats prisi
kėlęs pirmiausiai pasirodė mo
terims. Tai didelė garbė, jums 
mielos moterys, tuomi galite 
sąmoningai didžiuotis. Tačiau 
iš kitos pusės neprivalote per 
daug įsivaizduoti, nes tai įvy
ko tam, kad Kristaus prisikė- 

' limo žinia greičiau per žmones z '

J'

BOX SPRING 
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Antradienis, Spalio 17 d., 1950 =

ŠACHMATAI
□ Vaitonis laimėjo neblogą 

(22 ėjhpą) partiją prieš St. 
Kairį, loštą per Hamilton - 
Toronto lietuvių rungtynes, 
kurios baigėsi 31/? :2^ Toron
to naudai.
□ Maritime Chess Ch*t įdė

jo Lietuvos meisterio Povilo 
Vaitonio nuotrauką ir aprašy
mą apie Vaitonio laimėtas On- 
tario 1950 m, pirmenybes.
□ Kanadoje, Vaitonis teigia, 

tėra 4 žymiausi lošėjai: Boha- 
tyrchuk, Janowski, Fox ir 
Anderson. Kitų tarpe pasižy
mėti labai nesunku.
□ Chicagos Grandis ir Bos

tono Liet, sachin. klubas da
lyvaus 1950/51 lygos pirme
nybėse. Grandis į pirmenybes 
stoja pirmą kart. Bostono lie
tuviai jau dalyvavo praeitų 
metų pirmenybėse ir iškovojo 
antrą vietą, Bostone. Kaip 
seksis šiemet, matysime vė
liau.
□ Kanadoje pasižymėjo To

ronto lietuviai, laimėję miesto
1950 m. pirmenybėse. Paskiro-. Kramer - Lopetą, R. Byme - 
se rungtynėse pasirodė Mon- 
trealo ir Hamiltono lietuvių 
komandos.
□ New Yoiko (L. Atletų 

klubas) ir Cicero (Tauras) 
šachmatininkai savo veiklą 
pradeda šį mėnesį. Ar spės 
įsijungti į pirmenybes, pareis 
nuo vietos šachmatininkų ak
tyvumo.
□ Chess Lite, spalių 5, apra

šo Ohio pirmenybes, kuriose 
Alg. Nasvytis iš Clevelando 
laimėjo antrą vietą. Pirmeny
bės buvo tiek stiprios, kad nuo 
paskutinio rato rungtynių 
Schroeder - Ellison pasekmės, 
į nugalėtojus galėjo išeiti net 
trys varžovai. Jei laimi Elli
son — jis Ohio meisteris; jei

— veda K. Merkh — >

lygiom — Alg. Nasvytis meis
teris. Tačiau laimėjo Schroe
der ir tapo Ohio meisteris, 
pustaškiu pralenkęs A. Nas- 
vytį. Ellison tapo nublokštas 
į šeštą vietą.

□ Najdorfo rekordas. Žymu
sis Argentinos didmeisteris 
Najdof davė simultaną Sao 
Paulo mieste 250 dalyvių. Naj- 
dorf laimėjo 226, lygiom 15 ir 
pralaimėjo 9. Simultanas už
truko 11 valandų. Surengė Ga- 
zeta Esportiva.

□ Manhattan Įveikė Havanos 
Capablanca. New Yorke viešė - 
sėjo Havanos šachmatų klu
bas Capablanca ir turėjo 
rungtynes su Manhattan klu
bu. Rungtynės baigėsi 5 Vi-2*4 
Manhattan naudai.

D'ARBIMJNE ASDARBIMJNKAS

Paimtų į nelaisvę komunistų ligi šiol priskaitoma arti 
70,000.

7

Atsigriebimo rungtynės su
tartos gruodžio mėn. Hava
noj. Rungtynių pasekmės. 
Shainswit - Florido ir Denker- 
Jimez lygiom, Horovitz įveikė 
Estenger, Bisguier - Gardą,

Quesadą. Pavey lygiom su 
Gonzales, o Shipman pralai
mėjo Cobo.

Kiek kainuoja karas? Vokie
čių spauda paduoda įdomią 
statistiką, kuri parodo, kiek 
jiems kuris karas kainavo.

Pirmasis Silezijos karas kai
navo 6 milijonus talerių, Sep
tynių metų karas 139 milijo
nus talerių, 1864 m. karas 
kainavo 19 milijonų talerių, 
1866 m. karas kainavo 68 mi
lijonus talerių, 1870-71 m. ka
ras kainavo 4 bilijonus mar
kių, pirmasis pasaulinis karas 
kainavo 160 bilijonų markių ir 
antrasis pasaulinis karas kai
navo 800 bilijonus markių.

ĮVAIRENYBES
TIMMY, TU GALI EITI...
Kartą skrido viena Ameri

kos senatorių komisija svar
biems pasitarimams į Los An
geles. Buvo sekmadienio ry
tas. Senatorius Mead tarė ko
misijos pirmininkui: “Tai yra 
pirmas kartas, kada aš nega
liu sekmadienį dalyvauti šv. 
Mišiose”.

Prašnekintasis nieko neat
sakė, nuėjo į lėktuvo vado ka
biną ir pasakė: “Jei jūs neto
liese pastebėsite aerodromą, 
nusileiskite”.

Lėktuvui nusileidus pirmi
ninkas tarė senatoriui Mead: 
“Timmy, tu gali eiti išklausyti 
šv. Mišių. Mes palauksime”.

Pirmininkas, kuris padėjo 
senatoriui Mead išpildyti sek
madienio pareigą, buvo dabar
tinis JAV prezidentas Harry 
Truman.

TH A N £ W

KITCHEN

UNIVERSAl 21-212
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•PRADŽIUGING MAM>
— nuolatine, tyria šilu
ma su nuolat patikimu 
Gazo virimu ar kepimu! 
PRADŽIUGINK SCNŲ 
—nereikia kuro atnešti’. 
PRADŽIUGINK TĖVĄ
— mažai kainuoja viri
mui, kepimui ar šildy
mui Gazas yra taupiau
sias 
das

HEATING 
RANGE

Modernizuok savo virtuvę 
dabar — su patogiu Gaso šildy
mo pečiam —• ekonomiškiausias, 

naujausios mados būdas,
Dabar laikas pridėti saulėtą vietelę Ta

vo virtuvėje su nauju automatišku Gazo 
apšildymo pečiu.

Pašalink kuro nešimą, kuro pristatymo 
rūpeščius—ant visados?

Naudokis švaria, sveika ir patikima 
Gazo šiluma—visad yra kada tau reikia.

Naudokis thermostato kontroliuojama 
temperatūra virtuvėje — be peršildymo, 
be eikvojimo kūro.

Naudokis visais patogumais “gyvos 
liepsnos” Gazo virimu ar kepimu—su be 
dūmų kepimu, plius berūpestingu auto
matišku Gazo virtuvės apšildymu — abu 
viename modemiškame pečiuje.

Naudokis Gazo pigumu—Tamsta gauni 
specialiai žemą kainą dėl virtuvės apšildy
mo ir virimo ar kepimo.

MIRŠTANČIO KAREIVIO 
LAIŠKAS

Viena vokiečių šeima laiko 
savo kambaryje ant sienos pa
kabintą po stiklu ir rėmeliuose 
vieną paprastą atviruką. Moti
na pasakoja: “Jis mums labai 
dažnai rašydavo. Bet vienu 
kartu laiškai nustojo ėję. Mes 
nusigandome ir nerimavome. 
Ir vieną 
prastą 
kuriame 
džiai:

Kristina į Chicago, III.
Mileris, Pranė, Vytautas į

So. Boston, Mass.
Motiejūnas, Viktoras, Ur

šulė, Alfonsas į Chicago, III.
Montvilas, Jonas į Detroit, 

Mich.
Ogintas, Stasys į Detroit. 

Mich.
Paulauskas, Leonidas, Alek

sandra, Algirdas į Spotswood, 
N. J.

Paulauskas. Juzefą, Brigita, 
Petronėlė į Chicago, III.

Ramanauskas, Stasys, Ele
na. Jūratė, Romualdas, Adol
fas į Linden, N. J.

Ratkelis, Juozas į Phila, Pa.
Trakelis, Liudvika į Web- 

berville, Mich.
Valentinas, Kazys į Phila, 

Pa.
Bartkus, Feliksas į Dalias. 

Texas.
Eskis, Jurgis, Ane, Jurgis į 

San Francisco, Calif.
Karalienė, Elena į San An- 

tonio, Tex.
Kontvainis, Alfonsas, Sta

nislava, Ena, Alfonsas į 
Mountain View, Mo.

Simaitis, Ona, Ermanas, Ida, 
Monika i Alice, Texas.

Virusienė, Apolonija ir Vi- 
rulsytė Danutė į Los Angeles, 
Calif.
BALFo Imigracijos Komitetas.

PAIEŠKAI". —Krikšto duk
tė paieško krikšto tėvą Kazi
mierą Yarą, kuris kitą sykį 
gyvenęs apie Watertown, 
Mass. Prašau atsišaukti: Ma
ry Helen Viesul, 356 S. 1-st 
St., Brooklyn, N. Y.

(16-20-24-27)

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, MJ).
Lietuviu Gydytojas
495 Columbi* Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandas: 2—4 ir 6—8.

AUTOMATIC LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

TREJANKA

ir

dieną gauname pa- 
sulamdytą atviruką, 
buvo parašyti šie žo-

mo ligi 
ponijoje

iw——IĮ ■ Į. ■ — ■ ■ . -Į J. ..ww -

PARSIDUODA NAMAS 9 -
kambarių ltž bath.
ištaisyta virtuvė ir bathroom. 
Modemiška virtuvė.
ji įrengimai. 3 karų garadžius, 
steam heat ir karštas vanduo.- 
Dėl informacijų telefonuokite: 
SO 8-0604. (6-t-20)

Tailėmis

Visi nau-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlca Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass.

TEL. PA—7-12»-W

r

Mt. Hope Florist
formerly Jacob’s,

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

“Mama, aš einu... Kristus 
man padeda, esu ramus. Su 
Juo mirti yra lengva. Jis te
guodžia jus...”

Po kelių dienų atėjo oficia
lus pranešimas, kad jis—mirė.

TIKĖJIMO G AUA
Žinomas Innsbrucko univer

siteto profesorius Stumpf — 
Brentano, gulėdamas mirties 
patale, pasikvietė žmoną ir 
vaikučius, padavė kiekvienam Kaip

. atsisveikinimui,ranką, padarė
kiekvieno kaktoje kryžiaus NUGALĖTI 
ženklą ir tarė: “Mokslas, gro
žis, garbė ir galybė — be ti- PEČIŲGEL.^ 
kėjimo visa tai yra niekis. Tik 
tikėjimas palaiko žmogų gy
venime ir mirties valandoje”.

NAUJAI ATVYKO
Antanaitis. Jonas. Ona, An

tanas, Irena ir Aldona į Chi
cago, III.

Arnauskas, Pranas, Elena,
Vytautas. Danutė į Donald- 
sonville, La.

Bastian, Ansas, Marta. Re
nate, Tomas ir Robertas į 
Northfield. Minn.

Bujauskas. Petronėlė į Wind-
sor Hill, Conn.

Galejienė, Marija* į Chicago,
Illinois. ’ 

česnakavičius. Alfonsas į
Chicago, III.

Islinskas, Jonas, Stanislava
į Waterbury, Conn.

Gaputienė, Veronika į Wa- 
terbury. Conn.

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
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 už pokelį. Prisiunčiam į jū
sų namus.

ALEAANDEK’S CO.
414 W. Broadway

South Boston 27, Mass.

• Rauni, nine p-čiūg.'li, greitai pal-r.g- 
vinkit
RIU

su Johnson’o
- beveik tas 

šildančia pad užkaite.
Atgabena 
skaudamą vietą, 

raumenims

PEČIV PI.ESTE- 
pats, ką dėvėtum 
Jis veikia t re jo - 
šildantj. gydantį 

(2) Gelbsti 
- sumažina 

Flanelinė paduš- 
per valandų va-

pai: (1)
kraują j 
nuvariusiems 
skausmo smūgius. (3) 
kaitč palaiko šilumą 
landas.

• Pirkit Johnson’o
RI. pagamintu Johnson & Johnson — 
patikimiausias vardas chirurgiškų ap
raišai ų gamyboj. Galiamas visose vais
tinėse.

Fi! 
i!

Janavičienė. Karolina į Phi- i Į
ladelphia. Pa. i Į

Jankauskas. Povilas į Cice- Į 
ro, m.

Juknius, Motiejus, Olga, Ge- 1 
nė į Springfield, III.

Kaselis, Ona, Albinas. Eu
genija į Detroit, Mich.

Kaselionis. Regina ir Anta
nas į Stamford, Conn.

Kisielius, Jonas. Albina, Ire
na, Elena į New Britain. Ct.

Kizlauskas. Česlovas ir Lu- 
cia į Brooklyn, N. Y.

Koncė, Alfonsas, Marija, 
Raivis į VVaterbury, Conn.

Krasauskas, Vladas į West 
Ceshire.

Lacienė. Marta ir Helmutas 
į St. Louis.

Matijošaitis, Antanas, Ona, 
Aldona, Ona, Juozas, Zigmas. 
Teresė į Phila, Pa.

Meilė. Zuzana ir Pranas į 
Chicago, III.

Miklovas, Zuzkna, •Alfonsas,

a

PECIV PI.ESTE-

(hirurKiSkų
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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 Broadvvay, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

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

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

THE MEADOWS
ROUTE 111 HUDSON, N. H.

£

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

soniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BORIS BEVERAGE CO.
i. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 841141, So. Boston, Mass.

1i
i
i

i
I
!

i
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Funeral Work and Corsages

a Specialty

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Bo«ton, Mat*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boaton 8-3960

L,i

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 6-1580

WAITKUS
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale laukite: Tel. TR 6-6434.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienš,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boaton 8-1298.

Vlce-Pirmininkš—B. GailiOnienė,
8 Winfield St, So. Boston. Msss. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt — B. COnlenš,
409 Broadway, So. Boston. Mass. 

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

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdare — M. Matejoškienė,

866 E. 5th St. So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
v-kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Srventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos rnikalalą kreipkitės 
pas protokolų raštininką

•V. JONO EV. BL. PAŠALPIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
21 Sanger St, So. Boston, Masa.

Vlce-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sizth St, So. Boston, Mass.

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

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sbcth St, So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griranavičius, 
689 E. Seventh St, S. Boaton, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikls, 
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimui kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos aalšj, 
492 E. 7th St, So. Boston, Mass 
Visais draugijos reikalais kreipki- 

tšs pas protokolų raštininką

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edmrd J.Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

I

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Rroadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0615

SOuth Boston 8-2608 J
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Misionierius Tėv. J. 
Bružikas, S. J.

praeitą sekmadienį apie 4:30 
vai. p.p. baigęs misijas šv. 
Petro bažnyčioje So. Bostone, 
išvyko tą pačią dieną į Na- 
shua, N. H. pradėti už poros 
valandų ten kitas misijas. 
Kaip matome tėvas J. Bruži
kas poilsio nežino ir pertraukų 
savo misijų darbe nedaro. So. 
Bostono vyrai ilgai atsimins 
tėvą J. Bružiką.

Atstovaus parapiją
Spalių 22 d. bus švenčiama, 

kaipo Misijų Sekmadienis. Vi
sose šios diecezijos bažnyčio
se bus kalbama apie katalikų 
vedamas misijas visame pa
saulyje ir apie misionierius. 
Ta proga bus renkamos ir au
kos misijų reikalams.

2:30 v. p.p. prie šv. Kry
žiaus katedros, susirinks pa
rapinių mokyklų vaikų ir su
darys puikią religišką procesi
ją į katedrą. 3 v. p.p. prasidės 
misijų pamaldos. Pamokslą 
pasakys misionierius Jo Ek
scelencija vyskupas D. E. 
Hurley, O.M.I.

Šioje procesijoje Šv. Petro 
lietuvių parapiją atstovaus bū
rys mūsų mokyklų vaikučių. 
Jų tarpe bus ir viena mergai
tė naujakūrė.

Į šias misionierių pamaldas, 
katedron gali lankytis kiek
vienas.

Sėkmingos misijos
Tėvas J. Bružikas, S. J. šie

met į misijas sutraukė daug 
daugiau žmonių negu kitais 
metais į misijas jų susirinkda
vo. Moterų, vaiku ir vyrų mi
sijos buvo tikrai sėkmingos. 
Sekmadienį, misijų užbaigoj 
buvo beveik pilnutėlė bažnyčia 
tik vienų vyrų. Kun. Virmaus- 
kis dėkojo Dievui, misionieriui 
ir žmonėms už taip sėkmingas 
misijas.

Kad galėtų pasinaudoti misi
jomis ir angliškai kalbantieji 
lietuviai, kun. Virmauskis pa
kvietė iš Pittsburg, Pa., misio
nierių redemptoristą kun. J. T. 
Dugan. Šis iškalbus pamoks
lininkas pradėjo angliškai mi
sijas vyrams, vaikinams, mo
terims bei merginoms, spalių 
16 d., 7:30 v. v. šios misijos 
baigsis spalių 22 d., 2 v. p.p. 
Misijonierius turįs grįžti Pitts- 
burgan 4 v. p.p.

Vaikams misijos prasidės 
trečiadienį 3 v. p.p.

Vyrai gražiai pasirodė
Vyrų misijų užbaigimas bu

vo labai įspūdingas. Sekmadie
nį rytą vyrų bariai ėjo šv. 
Komunijos. Po vienų šv. Mišių 
salėje po bažnyčia buvo šv. 
Vardo Draugijos pusryčiai ir 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo nemažai parapijos vyrų. 
Prakalbas pasakė draugijos 
dv. vadas kun. Kontautas ir 
kiti. Vyrai išsiskirstė pakilioj 
nuotaikoj.

Mirė mažytė dukrelė
Spalių 14 d., skaudūs smū

giai ištiko Petrą ir Bir utę Se- 
nutus, gyv. 58 F St. Jų sūne
lis sunkiai susirgo, dukrelė 
Alenutė buvo sveika. Tačiau 
broliuko liga ją pagriegė ir į 
porą valandų ji mirė, nugar
kaulio smegenų uždegimu 
(Spinal Meningitis). Ji buvo 
keturių metų ir 7 mėnesių. 
Broliukas ta sunkia liga ka
muojasi ligoninėje.

Krikštai
Spalių 15 d., buvo pakrikš

tyti: Edvardas Antanas, sū
nus Antano ir Juzefinos (Pily- 
paitės) Matioškų; Rimantas 
Alphonsas, sūnus Edvardo ir 
Aleksandros (Jasevičiūtės) 
Bajerčių; Paulius A., sūnus 
Alphonso ir Veronikos Staku- 
čių; Karolina Ona, duktė Vili
mo ir Juzefinos Darulių.

PRARASTI
“Dirvoje” 1950 m. spa

lių mėn. 12 d. randame 
šią vertą dėmesio pasta
ba:

Mano tarnyba yra kaime, 
kur lietuvių nėra. Lankyda
mas pacijentus New Yorko 
valstybėj, Deleware apskrity, 
sutikau Margaretville vieną 
lietuvių kilmės gyventoją, pa
varde Vilnius (Willnus).

Susipažinau su juo ir jis pa
sisakė, kad jo tėvas buvo lie
tuvis, kuris nuvyko gyventi 
Reinlandą Vokietijoj, kur ve
dė vokietę ir jis, mano pažįs
tamas, motinos vokietės ne
buvo išmokytas kalbėti lietu
viškai.

Paklausiau jį ar toj apylin
kėj nėra daugiau lietuvių. At
sakė “taip” ir davė man adre
są vieno lietuvio ūkininko, ku
rio pavardę užrašė Filupeit. 
Be to, Vilnius pridūrė, kad aš 
jau ne pirmas klausiu jį ar jis 
lietuvis.

Kitam mieste, Oneonta, N. 
Y., sustojęs nakvynei vieŠDU- 
ty, paėmiau telefonų knygą 

' pažiūrėti, ar nerasiu lietuviš
kų pavardžių. Vos atverčiau 
ir pirmutinė pavardė, kurią 
pastebėjau, buvo Pranaitis. Tą 
patį vakarą jam paskambinau

Pirmas šio rudenio Lietu* 
viško Klasikinio Baleto 

koncrtas,
dalyvaujant buv. Kauno 

Valstybinio teatro baleto ar
tistams T. Babuškinaitei, A. 
Liepinui bei Vilniaus ojieros 
solistui S. Liepai ir jiems 
akompanuojant koncertmeis
teriui, S. Levickienei, įvyks šį 
sekmadienį, spalio 22 d. 3 vai. 
po pietų High School audito
rijos patai }x>se Thomas Park 
prie G St., South Bostone.

Tremtinių susirinkimas
Ateinantį šeštadienį, spalio 

mėn. 21 d. 7 vai., šv. Petro 
parapijos saiėje po bažnyčia 
šaukiamas Bostono tremtinių 
susirinkimas. Darbotvarkėje 
tarp kitų dalykų numatyta: 
S. Sužiedėlio paskaita — Lie
tuvos - Lenkijos santykiai is
torijos perspektyvoje.

Kipras Bielinis padarys pra
nešimą Pasaulio Lietuvių 
S-gos kūrimo reikalu.

Lietuvių kalbos vadovo rei
kalais trumpą informaciją su
teiks p. Audėnas.

Tremtiniai įvykstančiame 
susirinkime kviečiami skaitlin
gai dalyvauti.

Valdyba.

TAUTIEČIAI
ir jis atsakė, kad esąs ūkinin
kas ir gyvenąs netoli nuo 
miesto.

Kitą rytą nuvažiavau paa jį 
susipažinti. Pasirodė, kad jis 
čia * gimęs, gerai kalba lietu
viškai, vedęs airę, jo tėvai abu 
lietuviai, gyveną Long Island. 
Jis buvęs policininku 22 me
tus New York mieste, išėjęs 
pensijon, nusipirkęs ūkį. Jo 
svarbiausias biznis ar pelno 
šaltinis — vištų ūkis. Pa
klaustas apie vaikus, atsakė, 
turįs sūnų, kuris nekalba lie
tuviškai, nes motina airė ne
išmokiusi. Sūnus baigė kole
džą ir rengiasi vesti italę. Pra
naitis pasakė, kad jo apylin
kėj gyvena viena lietuvė ūki
ninkė.

Važinėdamas kitoj vietoj, 
pastebėjau pavardes Mealus 
(Milius, Lašinskis. Mano įspū
dis ir išvados yra tokios:

1. mišrios šeimos lietuvybei 
yra pražūtis;

2. pavardžių keitimas (tą 
lietuviai mėgsta daryti) labai 
žalingas, nes sukliudo pažinti 
lietuvius iš pavardės. Jeigu 
keičiama pavardė trumpinant, 
tai ji turėtų likti su lietuviš
ka galūne, dviejų — trijų 
skiemenų. Dr. V. Tercijonas

Brangūs Tautiečiai,
Lietuvis rašytojas nuo pir

mosios mūsų knygos pasiro
dymo iki mūsų dienų dėjo ir 
tebededa pastangas ginti savo 
tautą nuo visų jai gresiančių 
pavojų ir drauge kurti veika
lus, kuriuose atspindėtų pati 
tauta ir jos genijus, bet jam 
visada buvo sunku eiti savo 
pašaukimo pareigas, ir jis tai 
dažnai darė be pačios tautos 
paramos ir pritarimo. *Visas 
praėjusios caristinės priespau
dos laikotarpis rašytojui buvo 
kovos laukas, bet tik tos jo 
kovos dėka tauta galėjo su
laukti laisvės, kurią šiandien 
vėl svetimi tironai kojomis 
mindo. Šiandien ir vėl lietuvis 
rašvto.ias paėmė plunksną tai 
pačiai kovai, dėl to visai geros 
valios lietuvių visuomenei tu
rėtų rūpėti, kad gyvenimo rei
kalai neišmuštų rašytojui 
plunksnos iš rankų.

Rašytojas turi būti, kūdikis, 
laukiamas, mėgiamas ir puo
selėjamas. Kaip ir kokio mes 
jo lauksime, tokį jį ir turėsi
me. Jei mes jį maitinsime tru
piniais, tai trupinius ir turėsi
me. Su širdgėla reikia prisipa
žinti, kad mūsų visuomenė la
bai menkai vertina savo talen
tus. Talentas yra dangaus do
vana, jei mes juos užkasime, 
nuslopinsime ar sunaikinsime, 
tai laikas mus už tai pa
smerks. Tikrumoje kūrėjas, 
kaip izraelio dvasiškiai, turėtų 
būti tautos išlaikomas, jis tu
rėtų būti jos garbė ir pasidi
džiavimas.

Esame maža tauta ir mūsų 
kūrėjui visada bus sunku ir 
beveik neįmanoma iš savo pa
šaukimo gyventi, dėl to mes 
turėtume pasekti norvegų pa
vyzdžiu, kurie, remdami talen
tus, aukštai iškėlė savo litera
tūrą ir kitus menus ir tuo bū
du patys save svetur išgarsi
no.

Reikia pasidžiaugti, kad da
bar jaučiamas tūlas susirūpi
nimas mūsų raštu: Čikagoje 
viena literatūros mylėtojų 
draugija ir vienas macenatas 
paskyrė premijas novelei. Tai 
labai gražūs mostai: juos rei- T

I 
kia sveikinti ir duoti pavyz
džiu kitiems. Deja, tos premi-į 
jos labai mažos. Nenorime tuo 
užgauti nuoširdžių mūsų rašto 
rėmėjų ir mylėtojų, bet smul-Į 
kios ir pritiktinės premijos 
reikalo neišspręs, reikia, kad' 
tais pavyzdžiais pasektų visa' 
geros valios visuomenė ir visi 
prisidėtų prie mūsų rašto ir 
kultūros paakinimo žygio.

Mes savo tarpe neturime to
kių turtuolių, kurie raštui ga
lėtų skirti šimtus ar dešimtis 
tūkstančių. Tačiau, jei mūsų 
visuomenė giliau suprastų raš
to ir kitų menų svarbą tautai 
gyvenamuoju momentu ir pa
gal savo išgales paremtų, mes 
galėtume sulaukti didelių ir 
vertingų veikalų, kuriais tau
ta galėtų didžiuotis.

Mes labai dažnai pro pirš
tus į tuos dalykus žiūrime, 
laikome raštą niekais ir pasa
komis, bet tik todėl mes nega- j 
lime didelių dalykų sulaukti, 
kad mūsų rašytojai negali 
skirti savo pašaukimui visų 
pastangų ir viso gyvenimo.

Lietuvių Rašytojų Draugija 
nori mūsų rašto ugdymo žygį 
organizuoti platesniu mastu.
Nori sudaryti fondą, iš kurio 
galėtų skirti didesnę metinę
premiją už geriausį pasiro
džiusį literatūros veikalą ir 
medžiagiškai paremti bent 
tuos kūrėjus, kurie dėl am
žiaus ar nesveikatos nepajėgia, 
savo likimu pasirūpinti.

Tai yra rimtas ir visos iš
blaškytos tautos reikalas, dėl 
to mes šiuo raštu kreipiamės 
į visus geros valios tautiečius 
ir į visas kultūrines bei visuo
menines draugijas prašydami 
aukomis paremti lietuvius ra
šytojus kovoje dėl lietuviško 
rašto ugdymo ir politinės ne
priklausomybės Atgavimo.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba —

J. Aistis, St Santvaras, 
J. Tysliava, Benį. Brazdžionis 

ir F. Kirša.
P. S. Aukas prašome siųsti 

Draugijos iždininko vardu: 
Mr. F. Kirša, 928 E. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

Kas krinta į akį Bostone?

Spalių 7 d. Necedah, Wisc. buvo susirinkę 30,000 žmonių. Kairėje matome Mariją 
Van Hoof ekstazėje. Dešinėje žmonės klūpo prie Marijos statulos toje vietoje, kur Ji 

pirmą kartą apsireiškusi. Bažnyčia dėl šių apsireiškimų savo žodžio nėra dar tarusi.

Dienraštyje “Boston Trave- 
ler” dažnai parašo savo įspū
džius besibastąs po miestą 
žurnalistas Bill Schofield. Sa
vo nuotykius jis vis įvardina 
antrašte: “Ar jūs girdėjote?” 
Taigi, ar . jūs kada nors girdė
jote, kokia yra numonė sve
timšalio, kuris pirmą kartą 
patenka į Bostoną. Kas jam 
krinta į akį?

Kartą jis sutikęs tokį džen
telmeną, nežinia iš kur atsi- 
basčiusį, kuris ėmė ir išdrožė 
tiesiai į akis:. “Jūs čia turite 
pačias nešvariausias gatves. 
Jei tai būtų mano miestas, aš 
įsakyčiau gerai jį nuprausti”.

“Nėra jau taip prastai”, 
bandė spirtis tas žurnalistas. 
“Jūs tikriausiai peranksti atsi
kėlėte ir nematėte dar žmo
gaus su šluota. Po dešimties 
minučių čia bus visai dailu”.

Bet tas ėmė ir atsikirto: 
“Nežinau, ar jūs tokį žmogų 
turite, ar ne? Jei jis ir yra, 
tai neturėtų laukti iki Hallo- 
ween. Aš jam įsakyčiau gerai 
nušluoti ir nugramdyti”.

“Ką nugramdyti? užklausė 
nustebęs bostonietis.

“Ogi gumą? Čia jos tiek pri- 
drėkta, kad nugramdžius gali
ma būtų pagaminti padangas 
visai tankų divizijai Jūs tik
rai ne tais vardais vadinate 
Bostono gatves. Sakysime, 
Tremonto gatvė turėtų Hti 
praminta Peppermint j>arku, o

P,/Z. . /

gatvei tai jau 
Doublemint alė-

vis dar bandė

Aš sutinku, bet... su pastaba
▼ Kiek žmonių, tiek, sakoma, yra ir skirtingų nuomonių. Ki

taip ir negali būti. Žmogus turi turėti savo nusistatymą, jei jis 
nori ko nors pasiekti. Antra vertus, tas pats daiktas, skirtingų 
akių žiūrimas, skirtingai gali ir atrodyti. Vienodžiau dar išeitų 
jei tik vienos akys jį matytų, bet 
dis. O ko širdis nenori, to dažnai 
susišnekėti nėra lengva. Reikia į 
tum suprasti ir jo nuomonę.

▼ Tačiau yra dalykų, kuriuos 
visokiomis akimis, o jie vistiek nesikeičia ir gana, 
jei matai, kad du žmonės eina, tai jie ir bus du, o ne trys. Bent 
sveikos akys tą aiškiai iškirs. Yra ir tiesų, kurių negali pakeis
ti. Pavyzdžiui, negali tvirtinti, kad neturi rankos ar kojos, jei 
ligoninėje tau jos dar nenupjovė. Dėl to niekada ii- nesiginčija
ma, ar oponentas turi dar galvą ar ne.

▼ Ginčas prasideda ten, kur negali nei parodyti nei duoti pa
čiupinėti. Tokių ginčų labai dažnai atsiranda susirinkimuose, 
kai reikia nuomones suderinti ir nuspręsti. Iškelto klaus iro 
akimis neparodysi ir tuojau neišbandysi, ar jis geras ar ne. Rei
kia spręsti jau ne akimis, o šaltu ir sveiku protu. Bet besigin
čijant jo labai dažnai pritrūksta net ir tokiems žmonėms, ku
rių pažiūros svarbesniais gyvenimo klausimais visai sutampa. 
Skirtumai pasirodo smulkmenose. Žiūrėk, kas nors jau pakilo, 
gavo žodį ir labai trumpai pareiškė: “Aš sutinku, bet... su ne
didele pastaba . Arba kad ir taip: “Aš v'siškai nesu tam prie
šingas, bet čia vienas dalykas man neaiškus...” Ir kai pradeda
ma aiškinti, pasidaro viskas neaišku: iš tos nedidelės pastabė
lės išauga tokios aitrios diskusijos, kurios nustumia į šaiį vi
sus kitus klausimus. Išsiprausiama, išsimaudomą ir paskui jau 
skubėte skubama darbotvarkę baigti. Gali tada siūlyti xką nori, 
sveikinimus ar rezoliucijas, praeis.

▼ Šitaip praeina nevienas mūsų susirinkimas. Patys stambie
ji reikalai ir nuomonių skirtumai pasirodo... pastabėlėse. Jos 
esti kartais tokios nekaltos, labai tolimos svarstomam klausi
mui, kaip erelio akis nuo balandžio, bet ir labai nusmailintos. 
Tiktai diskusijos parodo, į ką jos taiko, bet laiko jau būna su
gaišta gana daug, ir drumsties būva pridaryta nemaža. Žmonės 
paskui dar ilgai nešiojasi kartumą širdyje... dėl tų pastabėlių. S.

mato taip pat jausmai ir šie 
ir akys nemato. Tokiu atveju 
tą žmogų įsijausti, kad gale-

gali žiūrėti iš visų pusių ir
Sakysime,

ęcoųra®’*

Washingtono 
geriau derėtų 
ja.”

Bostoniškis
spirtis ir ginti savo gimtąjį 
miestą. “Girdi, su ta švara 
turi vargo visi didieji miestai. 
O Bostonas nebe nykštukas”.

Bet svetimšalis nenusileido: 
“Mačiau ir didelių miestų, bet 
kaip jie valomi”.

☆
ir man kaikas. 
gatvėje. Kartą 
susirinkime, vie-

6 vai. vakare /
Sekmadienį, ' 
Spalic-Oct. 22,1950

Lietuvių Piliečių Klubo Naujame Name

'368 W. Broadway (Kampas E St.)r So. Boston, Mass.
Rengia So. Bostono Lietuviai Profesionalai 

ir Biznieriai
Bus skanių valgių ir įvairių gėrimų. Gros Al. Ša

kalys ir jo orkestras. Dainuos Jonas Tamulionis ir 
Ona Skirkevičienė iš Nashua, N. H. Taip pat yra pa
kviesti art. Rapolas Juška ir Dr. Juozas Antanėlis.

Šio parengimo pelnas skiriamas Lietuviu Radio 
Valandos programai, kurios vedėju ir pranešėju yra 
Antanas Kneižys, paremti.

Rengėjai kviečia visus ateiti, kur linksmai laiką 
praleisite ir prisidėsite prie gražaus kultūrinio dar
bo. Įėjnmo tikėtas tik 75 centai.Prisiminė 

Tai nebuvo 
buvo tokiam 
noje mokykloje. Bečiupinėda-
mas mokyklos suolą aptikau 
iš apačios lyg kokius guzus. 
Maniau, kad suolas šakotas. 
Kur tau! Peppermintas ir 
Doublemintas — kaip gruodas 
po suolu.

Kitą kartą buvo dar gražiau. 
Priklaupiau viename bažny
čios suole ir norėjau skrybėlę 
ant tokio vąšelio pakabinti. O 
čia prismaigstyta... gumos. 
Žmogus nespėjo jos sudaroti 
lauke, tai... priklijavo bažny
čioje.

☆
gražūs dalykai pa- 
Bet menkas juokas,

Vis tai 
juokauti, 
kai eidamas So. Bostono gatve 
turi žerti į šalis sandvičius ir 
savo kojomis valyti gatvę. O 
kai papučia vėjas, tai taip ir 
dairykis, kad tau v.ž apykak
lės neužkrė tų saujos šiukšlių.

B. Čiaudo. 
Į ? V •

Rengėjai
P. S. Klausykite Lietuvių Radio Valandos prog

ramų kiekvieną šeštadienį nuo 11 vai. iki 12 vai. vi
dudienio iš WESX (1230 kilocycles), Salėm, Mass.

CADILLAC PONTIAC
WM. H. BASSETT CO.

1782 Main St. 33 Main St
BROCKTON, MASS. BRIDGEVVATER, MA

$ 
J 
J

ss. ;

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 Męyylello St, Brockton, Mass. 5
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