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Mirė Švedijos karalius Gustav V
Jo sūnus užcne sostą

Karaliaus sostą 
jo vyriausias sū- 

karūnos princas

karūnos kuni-

karalius pri- 
pirmadienį,

Stockholm, Švedija — 
Spalio 29 d. mirė kara
lius Gustaf V, seniausias 
Europos monarchas, su
laukęs 92 metų amžiaus. 
Jis valdė sostą per 43 
metus, 
užėmė 
rus.
Gustaf Adolf, 67 m. am
žiaus. Jo žmona yra Bri
tanijos karalienės Vikto
rijos proanūkė ir lordo 
Earl Mountbatten sesuo. 
Keturių metų amžiaus 
princas Carl Gustaf, mi
rusio karaliaus proanū- 
kas, tapo 
gaikščitL

Naujas 
siekdintas 
spalio 30 d. Tuo pačiu 
metu atsistatydino pre
miero Tage Erlander ka
binetas, kad naujasis ka
ralius paskirtų savo nau
ją. Galimas dalykas, kad 
jis paliks tą patį.

Prez. Trumanas ir se
kretorius Acheson, įnirus 
siuntė naujam karaliufh* 

visam Švedijos kraštui 
užuojautas.

Gen. D. Ei$eniwef siūlo
mas vyr. Europos armijos 

vadu
Washington — Atlanto 

pakto 12-kos tautų mili- 
tarinis komitetas po dvie
jų dienų konferencijos, 
kurioje buvo aptarta dy
dis ir tipas karinių pajė
gų, kokį kuris kraštas 
turės patiekti bendrai 
Europos gynybai, vien
balsiai reko m e n d a v o 
toms pajėgoms vadovauti 
gen. Dwight D. Eisenho- 
wer’į.

Gen.. Eisenhower spau
dos atstovams neseniai 
pareiškė, kad jam nebu
vo siūlyta ta auksčiau-

KATALIKŲ PASAULYJE
S? Ispanų ministerių kabinetas yra paskyręs ypa

tingą delegaciją dalyvauti Švč. Mergelės Marijos į 
Dangų Ėmimo dogmos skelbimo iškilmėse. Jos pir
mininku yra Valstybės Tarybos prezidentas; nariais 
— švietimos ministeris, eilė vyskupų, Santiago uni
versiteto rektorius ir kiti žymūs ispanų tautos vyrai.

H Šv. Apeigų Kongregacija skelbia, kad šv. Tė
vas, atsižvelgdamas į daugelio vyskupų prašymą, yra 
leidęs lapkričio 1 d., t. y. Švč. Mergelės Marijos Dan
gun Ėmimo dogmos skelbimo dieną, visose bažny
čiose ir viešose koplyčiose laikyti vienerias giedotas 
šv. Mišias, Švč. Panelės Mergelės Dangun Ėmimo, 
prijungiant sub unica conclusione prie pirmosios ora
cijos antrąją iš Visų Šventųjų mišių.

S Pramatoma, kad lapkričio mėn. 3 d. Šv. Tėvas 
priims visus Kardinolus, arkivyskupus ir vyskupus, 
susirinkusius Romon Dievo Motinos Dangun Ėmimo 
Dogmos paskelbimo proga.

S Viena neturtinga (tekstilės fabriko darbinin
ko) šeima išauklėjo ir paaukojo vienuoliniam gyveni
mui 10 savo vaikų: iš jų 6 sūnūs yra jėzuitai ir 4 duk
ters — karmelitės. Pastaruoju metu dar ir penktoji, 
pati jauniausioji, duktė yra beįstojanti į vienuolyną. 
Tai yra retas ir žavintis krikščioniško gyvenimo pa
vyzdys. .
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sios vadovybės vieta, ta
čiau pridūrė: “Esu karys 
ir gali mane pasiųsti į 
kiekvieną vietą, kur tik 
nori.

Gynybos sekretorius 
gen. G. Marshall ir Jung. 
Štabų viršininkas tikina 
prezidentą Trumaną, kad 
gen. Eisenhower’io išrin
kimas į Europos armijos 
aukščiausiąją vadovybę 
yra pats geriausias. Ma
noma, kad gen. Eisenhoo- 
wer’is sutiksiąs užimti tą 
postą.

Spalio 28 d. gen. Eisen- 
hower buvo nuvykęs į 
Washingtoną 
pasikalbėjimą 
Trumanu.

ir turėjo 
su prez.

Nauja Danijos v
Kopenhaga, Danija — 

Praeitą trečiadienį, spa
lio 26 d. socialistų valdžia 
buvo priversta atsistaty
dinti. Naują valdžią su
darė ūkininkai ir konser- 
vatyvai, kurios premjeru 
yra Erik Eriksen. Naujo
ji valdžia pažadėjo panai
kinti sviesto racionavi- 
mą.

Karalius Frederikas 
formaliai užgyrė naują 
valdžią, kuri yra pirma 
po antrojo pasaulinio ka
ro iš dviejų partijų.

RAUDONIEJI NORI 
IŠMESTI LIE

Lake Success, N. Y. — 
Rusijos delegacijos narys 
Jakob A. Malik vėl parei
kalavo sušaukti nepa
prastą Jung. Valstybių 
saugumo tarybos sesiją 
generalio sekretor i a u s 
reikalu. Jung. Valstybės 
ir 13 kitų kraštų platina 
rezoliuciją, kad veto teisė
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Kariai meldžiasi už Žuvusius draugus

RYTŲ VOKIETIJA IEŠKO KOMPROMISO
Berlynas — Spalio 27 d. 

aukštas Rytinės Vokieti
jos komunistas pareiškė, 
kad Rytinė ir Vakarinė 
Vokietijos dalys turi rasti 
kompromisą krašto su
jungimui. Taigi Walter 
Ulbrichtas, premiero pa
vaduotojas sovietų zono- 

būtų panaikinta ir sekre
toriaus termino pratęsi
mas būtų pavestas spręs
ti Jungtinių Tautų susi
rinkimui. Rusija prieši
nasi. Ji reikalauja nepa
prasto susirinkimo. Ta
čiau labai abejojama, kad 
ir nepaprastame susirin
kime susitartų. Jeigu ne
susitars, tai sekretoriaus 
rinkimas bus pavestas 
susirinkimui.

Tūkstančiai bėga ’iš 
raudonųjų vergijos

Geissen, Vokietija — 
Praneša, kad apie 20,000 
vyrų, moterų ir vaikų kas 
mėnuo atbėga iš sovietų 
zonos — rytų Vokietijos 
į šį miestelį. Bėga palikę 
namus, kurie tik gali pa
bėgti nuo žiaurios raudo
nųjų priespaudos, ieško
dami geresnio gyvenimo 
vakaruose. Dauguma at
bėgusiųjų grąžinami į ry
tus. Paliekami tik politi
niai tremtiniai. Sakoma, 
kad dauguma iš tų, kurie 
negauna leidimo apsigy
venti vakaruose, negrįžta 
į rytus, nes bijosi raudo
nųjų bausmės. Jie slaps
tosi ir gyvena be leidimo.

v
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je ir generalinis socialis
tų vienumos (komunistų 
partijos) sekretorius, 
centraliniame part i j o s 
komiteto susirinkime ry
tiniame Berlyne pareiš
kė: “Abi dalys turi būti 
pasiruošusios kompromi
sui. Mes nesame tos nuo
monės, kad suvienytos 
Vokietijos vidaus san
tvarkai turi būti nuko
pijuota nuo Rytinės Vo
kietijos demokra t i n ė s 
respublikos”.

Savo kompromisą Ul
brichtas rėmė propagan
diniu sovietų satelitų už
sienių reikalų ministerių 
Pragos konferencijos nu
tarimu, kuriame siūloma 
sudaryti iš abiejų Vokie
tijos dalių lygaus skai
čiaus narių bendrą tary- niekad nėra buvę Korėjo- 
bą.

Nepavykus Vak. Vokie-

tijoje per penktąją kolo
ną akcijai, kurią jie pra
dėjo vasaros pabaigoje, 
dabar griebiasi Rytų Vo
kietijos komunistai klas
tingos propagandos.

Kinijos raudonieji Korėjoj
vv onsan, šiaurės Korė

ja — Jung. Valstybių 10- 
jo korpuso pareigūnas 
pirmą kartą pasakė, kad 
išsikeliant Inchone praei
tą rugsėjo mėn. 15 d. bu
vo paimti į nelaisvę ki
niečiai raudonieji. Vėliau 
jų daugiau buvo paimta į 
nelaisvę. Jie buvo tikri 
kiniečiai, o ne iš Man- 
džiurijos korėjiečiai, kaip 
buvo pasakyta kiek laiko 
atgal. Paimtieji nelaisvėn

je, ir jie kitaip nemoka 
kalbėti, kaip tik kiniškai.

ŠALINA SUARTĖJIMO KLIŪ
TIS SU ISPANIJA

Lake Succ ess — Spalio 
27 d. Jung. Tautų specia
lus politinis komitetas 
šalina sovietų bloko truk
domąją akciją suartėji
mui su Išpeni jos Franko. 
Sovietų delegatas Mali- 
kas po susirinkimo pasa
kė, kad Ispanijos klausi
mas buvo iškeltas svars
tymui, apie tai iš anksto 
neįspėjus delegatus, nes 
jiems reikėjo daugiau lai
ko pasiruošti kalboms.

Jis pajuokdamas suges
tiją. kad sovietų blokas 
prašęs ta klausimą už
delsti, kadangi neturįs 
galutinio tuo klausimu 
nusistatymo, pareiškė, — 
jog Rusija balsuos prieš: 
“Kodėl mes turime ben-

Ne\v Delhi — Spalio 27
d. įtakingi Indijos spau
dos šaltiniai skelbia, kad 
Kinijos komunistai jau 
yra įžengę 150 mylių į Ti
beto teritoriją. Indijos 
ambasadorius Pek inge 
pranešęs, kad invazija 
buvo pradėta antradienį, 
spalio 24 d. anksti rytą.

Indijos vyriausybė pra
nešė, kad ji į šį komunis
tinės Kinijos žygį krei
pianti rimto dėmesio. Ta 
proga pareiškė nusistebė
jimą ir apgailestavimą 
dėl tokių Pekingo vyriau
sybės žygių.

Iš Jung. Tautų Lake 
Success pranešama, kad 
Indija griežtai įspėjo ko
munistinę Kiniją, jog ji 
neremsianti Kinijos kan
didatūros į Jung. Tautas, 
jeigu ji toliau tęs invazi
ją į Tibetą.

Lhasa, Tibetas — Spa
lio 29 d. iš Tibeto Indiją 
pasiekė žinios, kad “liau
dies” daliniai, vadovauja
mi' KlrAjOT ~XamualsUn» 
karo vadovybės slenka 
gilyn į Tibetą ir jau nuo 
praeito ketvirtadienio bu
vo įėję 100 mylių į Tibeto 
teritoriją. Žygiuoja nuo 
Jyckundo vakarines Kini
jos sienos pastai kelia, ve

svcuvnos ŽINIOS

drauti su fašistine Ispa
nija. Tegul tai daro Jung. 
Valst., — sakė Malikas.

Jung. Valstybės remia 
aštuonių rezoliuciją leisti 
Jung. Tautų nariams tu
rėti savo ambasadorius ir 
ministerius Madride ir 
tuo praskinti Frankui ke
lią i Jung. Tautas.

Sulaikė įsakymą 
atsarginiams

Boston, Mass. — Jung. 
Valstybių armijos vado
vybė sulaikė įsakymą at
sarginiams stoti akty- 
vion tarnybon prieš gruo
džio mėn. 15 d. š. m., kol 
bus išaiškinta nauja tvar
ka atsarginiams Pirmo
sios Armijos priimti.

A Spalio 27 d. prancūzų karo teismas išteisino vo
kiečių generolą Otto Ottenbacher, 61 m. amž., kuris 
buvo apkaltintas už nesudraudimą savo dalinių, ku
rie vykdė žudynes ir plėšimus, pasitraukdami iš 
Prancūzijos. Gynyba įrodė, kad tai įvyko be jo žinios.

A Prancūzijos parlamentas spalio 27 d. nubalsavo 
pailginti karo tarnybos laiką nuo 12 mėn. iki 18 mėn. 
Pagal šį įstatymą kiekvienas prancūzų jaunuolis vy
ras yra 28 met. karo tarnyboj: 18 mėn. uniformoj, 3 
met. — aktyviame rezerve, 16 met. — pirmos rūšies 
rezerve ir 7’^ met. — antros rūšies rezerve.

A JAV sveikatos pareigūnai apsisaugojimui nuo 
atominės bombos rekomenduoja raujas ligonines sta
tyti ne miesto centre, bet užmiesčiuose.

A Sionistai reika'auja Jung. Valstybes suteikti 
Izraeliui §500,000,000 per trejus metus pagalbos, kad 
padarius šią naują valstybę pajėgia.

A Vok. socialdemokratai įnešė Vakarų Vokietijos 
konstitucijai du pataisų projektus, pagal kuriuos bū
tų suteikiama galia Federabnei vyriausybei padidin
ti policines pajėgas ir teisė pašaukti policijon iki 
90,000 vyrų.

A Areštuoti Chicagoje ištrėmimui trys komunistai 
— V. Andriulis, Moises Resnikoff ir James Keller per 
savo advokatus prašosi paleisti.

A Kard. Francis Spei’manas spalio 29 d. išvyko 
lėktuvu Romon dalyvauti kardinolų konsistorijoje, 
kurią popiežius šaukia Dievo Motinos Dangun Ėmi
mo dogmos paskelbimo proga.

A Essex apskrities teisėjas John Francis nubaudė 
di>ą J. J. Kaškiaučių nuo 12-15 met. kalėjimo už vie
nai moteriškei nelegaliai aborto padarymą. Dr. J. J. 
Kaškiaučius yra komunistinio laikraščio “L.” ben
dradarbis.

A Vakarų Vokietija sustabdė užsienio mokėjimus, 
šių drastišku priemonių buvo imtasi dėl didelio ban
kų rezervu išsekimo.

A Prezidentas Trumanas spalio 27 d. buvo sušau
kęs aukštuosius savo kabineto narius ir užsienio pa
reigūnus, kad apsvarsčius planą Jugoslavijai maisto 
pagalbos pagreitinimo. - '.T

dantį į Tibeto sostinę 
Nakchuka — Lhasa.

Rytinės 
komu- 

suvažiavi- 
projektas 

tikrą liau- 
keha dide-

Komunistai steigia 
netikras bažnyčias

Berlynas. — 
Vokietijos zonos 
nistų partijos 
m e numatytas 
sudaryti tam 
dies bažnyčia 
lio susirūpinimo kataliku 
tarpe. Padėtis yra labai 
į imta, nes jau imamasi 
priemonių Rytų zonoje 
esančios religinės ben
druomenes izoliuoti mio 
Vakarų ir visą krikščio
nišką jaunimą įjungti į 
taip vadinamo Laisvojo 
Vokiečių Jaunimo eiles.

Miestelis prarado 
vienintelę industriją

Maynard, Mass. — šio
mis dienomis uždarė As- 
sabet Miils, vienintelę 
šiame mieste audenyčią. 

.Apie 4W vyrir tr moterų 
neteko darbo.’ Ieškoti ki
tų darbų yra perseni, o 
gauti pensijas — perjau- 
ni. Miestelio valdžia, or
ganizacijų vadai ir pra
monininkai susirū p i n ę 
nedarbo prob’ema.
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Antradienis, Spalio 31 d., 1950

Komunistai išžudė ligoninę
Iki spalio 26 d. pietų korėjiečiai persekiojo šiau

rės Korėjos komunistus ir kai kuriose vietose pasie
kė Yalu upę, kuri yra siena tarp Korėjos ir Mandžiū- 
rijos. Tačiau nuo praeito ketvirtadienio komunistai 
sustojo traukęsi ir vienoje vietoje apie 50 mylių nuo 
Mandžiūrijos sienos privertė pietų korėjiečius stoti 
į sunkų mūšį. Čia pietų korėjiečių 1-sios divizijos vie
nas dalinys buvo atkirstas nuo pagrindinių savo pa
jėgų ir pateko į komunistų rankas lauko ligoninė, ku
rios pacientus komunistai išžudė. Atrodo, kad ta li
goninė ir buvo vienintelis komunistų grobis.

“Daugiau komunistų likę užpakalyje, negu yra 
prieš mus?” —

pareiškė vienas amerikiečių karininkas. — “Jie nusi
leisdami nuo kalnų užpuola miestus, sulaiko trauki
nius ir naikina mus”. Praeitą penktadienį apie 2000 
gerai ginkluotų šiaurės komunistų puolė prie Inchon, 
apie 65 mylias į pietus nuo Pyongyang, ir užėmė li
goninę. Kiek jie ten ligonių nužudė, žinių nėra. Taip 
pat išsprogdino amunicijos traukinį.

Kita, nuo 2000 - 3000 komunistų banda, pasiva
dinusi “Diamong Mountain Gang”, pradėjo trukdyti 
rytiniame Korėjos krante sąjungininkų papildymų 
pristatymą linijoj Ko jo. Jung. Valst. marinai iš oro 
ir eidami nuo Wonsan, o pietų Korėjos marinai iš 
pietų ,tikisi tuos banditus ten susemti.

Skuba pagalbon pietų korėjiečiams
Spalio 29 d. pasisklaidęs amerikiečių dalinys, 

kuris skubėjo pietų korėjiečiams pagalbon ir buvo 
jau tik 34 mylios nuo Mandžiūrijos sienos,* iš dešinio

jo sparno buvo žiauriai komunistų užpultas. Komu
nistai sunaikino vieną trečdalį pietų korėjiečių 
fi’tosios divizijos. Čia pietų korėjiečiai neteko trijų 
miestų: Onjong, apie 28 mylios į šiaurės rytus nuo 
pasisklaidžiusių amerikiečių, ir Kwangsong 12 mylių 
į pietryčius nuo Onjong ir Taepyong 12 mylių į rytus. 
Prie Unsan 1-oji pietų korėjiečių divizija patiria di
delį spaudimą, bet su amerikiečių artilerijos ir tan
kų pagalba priešo atakas atlaikė. Vienos kokio? ben
dros fronto linijos nėra. Raudonųjų puolimai ameri
kiečių Onjong srities sparne yra žiaurūs ir bendrai jų 
strategija yra neaiški.

m MacArthur’o štabas apskaičiuoja, kad nuo karo 
pradžios šiaurės korėjiečiai turi 333,000 nuostolių 
žmonėmis, iš kurių 130,000 yra paimta nelaisvėn. Jis 
mano, kad dar šiaurės korėjiečiai turi 37,000 karių 
tinkamų kovai.

■a šiaurės korėjiečiai per savo laikinosios sostinės 
Simu jų radijo stotį išleido įsakymą, kovoti ifci pąaku- 
tinio kareivio ir atkakliai ginti liniją f šiaurę nu< 
Kasau į Onjong, kuri eina į Mandžiūrijos pasienį.

■■ Jung. Valstybių septintoji divizija išsikėlė toli 
rytiniame Korėjos pakraštyje tikslu briautis j Man
džiūrijos pasienį.

Vatikano spaudos tar
nyba skelbia, kad Dievo 
Motinos Dangun Ėmimo 
iškilmes prasidės lapkri
čio 1 d. 8:30 vai. rytą, kai 
didžiulė procesija, vado
vaujama paties šv. Tėvo, 
pajudės iš Vatikano rū
mų į Šv. Petro aikštę. 
Procesijoj dalyvaus be
veik visa Kardinolų Kole
gija r keletas šimtų viso 
pasaulio arkivyskupų ir 
vys u nu bei Romoje gy
venantieji kunigai ir vie
nuoliai. šv. Petro aikštė
je Šv. Tėvas užims jam 
paruoštą sostą prie šv. 
Petro bazilikos durų. Ap
eigos bus pradėtos kar
dinolų ištikimybės pa
reiškimu šv. Tėvui ir pra
šymu paskelbti naująją 
dogmą. Po maldos į Šv. 
Dvasią ir himno “Veni 
Creator”, perskaitys Die
vo Motinos Dangun Ėmi
mo paskelbimo bulę. Po 
padėkos maldų bus gie
dama “Te Deum” ir visų 
Romos bažnyčių varpai 
paskelbs pasauliui šį didį 
Bažnyčios istorijoje įvy
kį. Šv. Petro bazilikoje 
šv. Tėvas celebruos ponti- 
fikalines šv. Mišias dan
gun paimtosios 
Motinos garbei. 

VYRIAUSIAS ŠV. METŲ
KOMITETAS

Šiomis dienomis išsiun
tinėjo visiems pasaulio 
vyskupams raštą, kuriuo 
kviečia, kad Marijos 
Dangun Ėmimo dogmos 
paskelbimo dieną, tai yra

Dievo

lapkričio 1-ąją, visų kraš
tų katalikai, susirinkę sa
vo bažnyčiose, vienpusi 
tą dieną maldoje su šv. 
Tėvu ir visais kitais ka
talikais, kurie tą dieną 
turės progos dalyvauti 
paskelbimo iškilmėse šv. 
Petro aikštėje ir baziliko
je.

ITALIJOS KATALIKE 
AKCIJOS VADOVYBĖ 
šiomis dienomis padarė 

spaudai tokį pareiškimą: 
“Su džiaugsmu priimame 
žinią, kad šv. Tėvas lap
kričio 1 d. iškilmingai pa
skelbs Šv. Marijos Dan
gun Ėmimo dogmą. Ita
lijos Katalikų Akcijos 
vadovybė išreikšdama 
jausmus visos italų tau
tos, kuriai ši diena bus 
apvainikuojama gilaus 
pamaldumo į dangun pa
imtąją Dievo Motiną ir 
išsipildymas jos ilgų am- 

' žiu laukimo.
sus išreikšti 
džiaugsmą 
iliuminuojant 
ir papuošiant namus lap
kričio pirmosios dienos 
išvakarėse. Taip pat ra
gina visus savo narius 
prisidėti prie visų reika
lingų parengimų, kad šiai 
džiaugsmo šventei būtų 
suteikta deramo puošnu
mo bei iškilmingumo”.

Iš Belgijos į Marijos 
Dangun Ėmimo dogmos 
paskelbimo iškilmes ren
giasi atvažiuoti didelės 
maldininkų grupės.

Melskimės už mirusius

šiaurę nuo

JOHNSON’S ELECTRIC

SUPPLY
ELECTRICAL FIXTURES and APPLIANCES

209 Main St TeL 386
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WEDDINGS 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOVER SHCP

“CLYDE”
FUNERAL WORK CORSAGES

Tel. Brockton 265
151 E. Main St Korte 28’ ___________________ Avoa, Mass.

1782 Main St.
WM. H. BASSETT CO

33 Main St
BROCKTON, MASS. BRIDGEVVATER, MASS.i ______

PONTIAC

t

EDGAR R. CARON
INSURANCE AND BONDS

EXCELLENT SERVICE

a

184 Main St
-ibi ik

Tel. 3673 Nashua, N. H.
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Kviečia vi- 
savo didįjį 
atitinkamai 

bažnyčias

DėLKauno arkivyskupijos
Rama. — Paskutinėmis 

dienomis Romos laikraš
čiai paskelbė žinią apie 
Sovietų Sąjungoj veikian
čių religijų atstovų pa
kvietimą j Maskvoj vyks
tančią komunistinę tai
kos konferenciją. Katali
kus ten “atstovavęs” 
Kauno arkivyskup i j o s 
Vikaras ir Kancleris kun. 
Juozas Stankevičius. Ko
munistinė spauda naudo
damasi Maskvos infor
macijomis, paskelbė kun. 
Stankevičiui priskiriamą 
pareiškimą, kuriame ko
munistine neapyk a n t a 
perpildytu tonu smerkia
mi anglai - amerikiečiai 
ir kviečiami visi krikš
čionys prisidėti prie tai
kos partizanų akcijos.

Pareiškimo stilius ne
rodo nė mažiausios tikre
nybės žymių. Dėl to nė 
vienas bent kiek galvo
jantis, komunistinės pro
pagandos neapakintas, 
žmogus jam netikės. Ilgi 
tyrinėjimai nereikalingi. 
Romos katalikų spaudos 
agentūra CIP šiuo reika
lu paskelbė tik trumpą 
paaiškinimą, ku r i a m e 
taip rašoma: “Šiandien 
Lietuvos kunigai yra vi
siškai išblaškyti ir Lietu
voje jau nėra likusios nė 
vienos religinės organi
zacijos ar draugijos. Kun. 
Juozas Stankevičius ne
gali būti Kauno arkivys
kupo vikaru ir kancleriu, 
nes Kauno arkivyskupas 
drauge su savo pagelbi- 
ninku vysk. Brizgiu ir su 
Generaliniu Vikaru Mons. 
Šauliu 1944 m. buvo de
portuotas į Vokietiją. Per

šį laikotarpį. Kauno Arki
vyskupas .neturėjo gali
mybės paskirti ką nors 
Kauno Arkivyskupijos 
Generaliniu Vikaru. Jis 
šia proga tik gali patvir
tinti, kad kun. Stankevi
čius jam yra pažįstamas, 
kaip geras ir pamaldus 
kunigas, kuris savo noru 
jokiu būdu negalėtų pa
daryti Maskvos jam pri
metamų pareiškimų, ne
bent jie būtų išgauti prie
varta ir žiaurių kankini
mų pasėkoje. Šiuo laiku 
Kauno Arkivys kūpąs 
Mons. Skvireckas gyvena 
Austrijoj ir yra laukia
mas atvažiuojant į Ro
mą”, baigia paaiškinimą 
spaudos agentūra CIP.

Jung. Valstybės užtikrino 
Pmciriit

Paryžius — Jung. Vals
tybės užtikrino Šiaurės 
Atlanto kraštų gynybos 
komitetą Washingtone, 
kad Vokietijai niekad ne
bus leista atsistatyti to
kias karines pajėgas, kad 
sudarytų pavojų Prancū
zijai arba ir kitiems Eu
ropos kraštams.

1

PAKLYDĘS LAPELIS
MINTYS VĖLINIŲ DIENAI

Ruduo... Vėlinių išvakarės... 
Sėdžiu aną vakarą kambaryje 
prie atdaro lango ir klausausi 
atklystančio tylaus vėjo šiure
nimo. Tik, staiga, įsprūsta pro 
langą nelauktas svečias —vie
nas vienintelis pageltęs medžio 
lapelis. Paėmiau jį į rankas, 
paglamonėjau ir vėl padėjau į 
vietą. Į tą pačią vietą, kurią 
jis pasirinko slėpdamasis nuo 
padaužiško rudens vėjelio...

Ak, jis daug man priminė, 
tas lapelis. Daug pagimdė ma
no galvoj svajonių, svarsty
mų. Tuojau pradėjo slinkti 
prieš mano akis graži ir ma
loni praeitis, kuri prabėgo, 
tarytum malonus sapnas, 
brangioj mano Tėviškėj, pasi
vaideno šiurpulingas bėgimas 
iš namų į tremtį, vargo dienos 
tremtyje, kelionė per Atlantą 
ir, pagaliau, nūdienis gyveni
mas toli Trio tėvynės.

Visa tai mano vaizduotėje 
praslinko greitai, tarytum ka
leidoskope, ir vėl vaizdai ėmė 
kartotis. Tuomet stačiau sau 
klausimą: “Argi ir mes ne to
kie, kaip šis pageltęs, nuvytęs

medžio lapelis, kuris, kaip pri
simenu, taip žavingai plasdė- 
davo ant palangėje augančio 
medžio šakos, kuomet grįžda
vau nakties metu iš darbo?” 
Medis būdavo apšviestas gat
vių elektros šviesa, o jo graži 
žalių lapų kepurė — žvilgė
davo tarytum sidabrinė. Elek
tros šviesoj lapai atrodydavo 
ne žali, bet balti, blizgantys. 
Ir, tikiu, gera tuomet buvo 
tam lapeliui, draugėj kitų savo 
šeimos narių, tarytum ir man, 
kuomet buvau ten toli. Šven
tosios pakrantėje, savųjų tar
pe...

tuomet tragiškai liūdna, kaip 
šiandien, bet buvo persunkta 
savotiška mistika. ’ Eid ,-į 
bažnyčią, melsdavomės r- 
timųjų vėles, kapinėse degda- , 
vom žvakeles ant savo myli
mųjų kapų ir taip — tarytum 
bend raudavom su anam pa
sauly gyvenančiaisiais...

Daugeliui kam iš mūsų toji 
diena ir ašarą išspausdavo, 
prisiminus brangius savo šei
mos narius ir artimuosius, ku
rie jau ilsėjosi smilčių kalnely.

Tuomet, rodos, ir pats Dan
gus ateidavo mums į pagelbą 
— ir jis dažnai verkšlendavo 
lietum... O visiems mums, ti
kiu, ir mirusiesiems— vis vien 
būdavo maloni ir jauki toji 
draugystė...

Na, o šiandien, deja, ką gi 
turime prieš akis? Nors ir čia 
švenčiame Visų Šventę, pra
leidžiame ir Vėlinių dieną, 
bet., ar aplankysime tą dieną 
savo artimųjų kapus, ar su
lenksime kelius prieš smilčių 
kauburėlius, kuriuose ilsisi 
mūsų artimieji, ar uždegsime 
žvakutę ant jų kapo? Ne... ir 
ne. Jų kapai toli, mums nepa
siekiami. O daugelio iš jų — 
ir amžiais kapų 
nosim...

vietos nesuži-

tai yra žiauri 
Juk pasiliko

LIETUVIAI
Dr-as P. Karvelis, žymus 

mūsų visuomenininkas ir ka
talikų veikėjas, šiomis dieno
mis su žmona, dukrele ir gimi
naite Bražėnaite buvo atvykęs 
šv. Metų proga Romon pelnyti 
atlaidus. Ta proga jį su šeima 
priėmė šv. Tėvas specialioje 
audiencijoje. Šv. Tėvas, kaip 
ir visuomet, gyvai domėjosi 
Lietuva, ypač jos gyventojais 
ir prašomas suteikė savo pa
laiminimą. P-nia Karvelienė 
prašė Jo Šventenybės suteikti 
palaiminimą Lietuvių Kat. 
Moterų Draugijai ir 
Lietuvos moterims.

Diak. Jonas Juraitis
10 d. buvo įšventintas
gus. Jis yra kilęs iš Vilkaviš
kio vyskupijos, Alvito parapi
jos. Vokiečių okupacijos metu 
buvo nacių išvežtas prievartos 
darbams Vokietijon. Žlugus 
naciniam rėžimui įstojo į Eich- 
staeto kunigų seminariją, kur 
tęsė teologijos mokslus ir 
daugiau lietuvių.

Sehwaeb. Gmuende kareivi
nėse, kur buvo didelė lietuvių 
tremtinių stovykla, dar buvo 
pasilikusių apie 150 lietuvių, 
kurie buvo perduoti vokie-

visoms

spalio 
j kuni-

H’ashington, D. C. — 
Komercijos departamen
to pranešimas parodo, 
kad rugpjūčio mėn. eks
portas iš JAV į raudoną
ją Kiniją patrigubėjo. 
Liepos mėn. buvo išsiųs
ta įvairių prekių už $3,- 
000,000, o rugpiūčio. meti, 
bet už $8,900,000. ^^

O, štai, ištiko mus ruduo: ir 
mus, ir tą vienišą, pageltusį, 
vėjo blaškomą lapelį, kuris, 
slėpdamasis nuo išdaigininko 
vėjo, atklydo į mano kambarį 
prieglaudos ieškoti...

Lapelio kelionė į mano 
kambarį, pagaliau, pagimdė 
mano galvoj daug ir mistinių 
minčių. Juk tai buvo visai ne
toli Vėlinės. Kitaip sakant, 
gyvenau vėlinių išvakarių dva
sia. Prisiminė man toji diena 
Lietuvoj. Tiesa, ji nebūdavo

PASAULYJE
Čiams, kaipo negalintieji iše
migruoti. Dabar karinė valdžia 
pareikalavo tas kareivines grą
žinti jai ir paprašė tremtinius 
išsikelti. Vokiečių įstaigos 
juos nelinkusios aprūpinti bu
tais, nes sakančios jų neturin
čios.

Ark. J. Skvireckas, Kauno 
Metropolitas, ir Lietuvos vys
kupai — V. Padolskis ir V. 
Brizgys šiomis dienomis at
vyksta Romon dalyvauti Mari
jos Dangun Ėmimo paskelbi
mo dogmos iškilmėse.

Heilbronno DP sanatorija 
likviduojama. Ligonių dalis iš 
senatorijos paleidžiama. Kiti 
perkeliami į IRO išlaikomą se- 
natoriją Amberge, neperto- 
liausiai nuo Čekoslovakijos 
sienos. Toje senatorijoje yra 
apie 30 lietuvių.

Kanada painformavo IRO, 
kad kviečiasi 1,100 tremtinių 
miško darbams bei aukso ir 
sidabro kasyklas. Miško dar
bams priimami asmens nuo 
18-45 m. amž., į kasyklas — 
nuo 20-35 m. Šeimos iki bus 
parūpinta butų, turėtų pasi
likti tremtyje.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Darbininkų Sąjungos (LDS) Connecticut apskritis šaukia 

metinį suvažiavimą lapkričio 19 dieną, šv. Juozapo patalpose 
1:30 vai. po pietų. Waterbury, Connecticut.

Prašo iš visų kuopų skaitlingai atsilankyti.
Šv. Mišios už gyvus ir mirusius narius bus laikomos 10 va

landą rytą, Šv. Juozapo bažnyčioje.
Pirm. Juozas Bernotas

Rašt Stephania Sapranas.

Ak, vis dėlto, 
ir baisi tikrovė. 
Tėvynėj mūsų artimųjų kapai. 
Pasiliko kapai tų. kurie mirė 
normalia mirtimi, bet kiek jų 
pridygo iš naujo — okupan
tams siautėjant ir teroro gran
dinėms kaustant mūsų bran
gią Tėvynę? Šimtai ir tūks
tančiai mūsų brolių ir sesių 
susirado sau amžino poilsio 
vietą netgi ne savoj žemėj. Jie 
krito tolimam Sibiro ištrėmi
me, mirė kalėjimuose ar žuvo 
su ginklu rankose, kovodami 
dėl Tėvynės laisvės...

O, kas uždegs ant jų kapų 
žvakeles, kas aplankys juos 
vėlinių dieną? Niekas, o nie
kas..’. Argi mūsų tautos sūnūs 
ir dukros nesame panašūs į 
atklydusį mano kambarin la
pelį ir tūkstančius kitų, jo 
bendrašeimių, kurie vėjo gai
niojami nuklysta kurnors nuo- 
šalumon ir ten — sunyksta, 
nepalikdami nė pėdsako...

Bet reikia pripažinti, kad šis 
lapelis, nors jis atplėštas nuo 
medžio šakos, yna laimingesnis 
už kitus. Aš jo 
savo kambario, 
bet užkišau už 
sienos paveikslo
kitų koks likimas? Panašiai ir 
su mūsų artimaisiais Tėvynė
je. Gal laimingesni jaučiasi 
tie, kurie, nors žuvo nuo klas
tingo priešo rankos, tačiau 
bent kapams vietas susirado 
savo gimtojoj žemėj. O dau
gelio kūnai nusėjo savo kau
lais tolimų ir svetimų kraštų 
laukus...

Ir kas mums belieka daryti 
tokiu atveju? Juk daugelio 
artimųjų kapų nebeaplankysi- 
me šių vėlinių proga, nesurasi
me jų gal ir tuomet, kada vėl 
bus atstatyta mūsų Tėvynės 
laisvė ir mes grįšime namo. 
Tad — nors karštai, o karštai 
pasimelskime ta proga už mū
sų artimųjų ir Tėvynės didvy
rių vėles.

Pranys Alšenas

neižmečiau iš 
nepaniekinau, 
kabančio ant 
briaunos. O
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Sv. P. Marijos Dangun 
paskelbimo proga

i nes
Pastaraisiais laikais mirtis pasidarė perdaug 

dažna viešnia šioje žemėje. Ima ji ne po vieną, kas 
visada buvo ir bus, bet ištisais būriais, net ištisomis 
tautomis. Vienur išpjauja badu ir vargu, o kitur ka
ru. O tas karas kaskart darosi žiauresnis:: nušluoja 
miestus ir kaimus su visais gyventojais, beginkliais 
ir nekaltais. Bet esti ir dar prasčiau: visai ramiu lai
ku žmonės surenkami iš namų, ištraukiami iš šeimos, 
paimami nuo darbų ir ištisomis kolonomis siunčiami 
į mirties stovyklas arba čia pat sušaudomi, sudegi
nami, į duobes suverčiami. Dar niekada pasaulis nėra 
turėjęs tiek kapinių, ir masinių kapinių, kaip mūsų 
laikais. Mirtis perdaug įsisiautėjo. Ji pasidarė piktu 
įrankiu pikto žmogaus.

Vargšas tas žmogus, kuris mano tokiu būdu kitą 
įveikti. Neilgai trukęs ir jis pats nueis už mirties 
vartų, už kurių atsiveria naujas pasaulis ir praside
da naujas gyvenimas. Jis tikimas visų tautų ir visais 
laikais. Jis nujaučiamas net ir tų, kurie nieko antže
miško nepripažįsta. Štai, ir bolševikai savo veikėjams 
paminklus stato ir juos balzamuoja. Ar tik tam, kad 
jų prisiminimą išlaikytų ir gyvus paskatintų labiau 
kitus žudyti? Galbūt tam, o kartu ir ne tam. Tai yra 
nesąmoninga nuojauta, kad kažkas palieka praėjus 
žmogui pro šias žemės dulkes. Šito įsitikinimo iš žmo
nių širdies niekas negali išrauti.

Juo žmogus labiau įsitikinęs pomirtiniu gyveni
mu, juo jis yra stipresnis. Jis lengviau pakelia ir sa
vo vargus ir kančias, nes žino, kad jos tik laikinės. 
Išsiskyrimas su artimaisiais ir graudžiai apraudo
tais taip pat tik laikinis. Ateis diena, kuri visus su
jungs naujam ir šviesiam gyvenimui. Tai nėra iliuzi
ja, o tikrove, kurią valia žmogui pripažinti ar nepri
pažinti. Jo reikalas, kol jis pats prieis iki mirties 
vartų.

Vėlinių dieną mes skverbiamės už jų savo minti
mi ir jungiamės su visais mums brangiais asmeni
mis ir šeimos, ir bendruomenės, ir tautos. Prisimena
me visus mirusius ir žuvusius, kritusius nuo priešo 
rankos, nukankintus varge ir koncentracijos stovyk
lose. Mes tikime, kad juos sutiksime garbėje ir trium
fe.

Mirtis nėra visagalė. Nėra visagaliai ir tie, ku-

Šių metų lapkričio 1 d. ; 
popiežius Pijus XII pa- < 
skelbs šv. P. Marijos 
Dangun Ėmimo dogmą, 
tai yra neabejotina tiesą.

Protestantai vieni gru
biau, kiti švelniau puola 
šios dogmos paskelbimą. 
Vienas iš tokių, kurie 
prieš dogmos paskelbi
mą, yia ir dabartinis 
Canterbury ir York’o 
anglikonų bažnyčios ar
kivyskupas Fisher, kuris 
tame numato krikščioniš
kų bažnyčių suartėjimo 
kliūtis.

Kitas U.S.A. Episkopa- 
lų bažnyčios vyskupas 
Henry Knox Sherrill nuo
širdžiai pritaria savo 
dvasiniam Anglijos bro
liui.

Į Canterbury anglikonų 
ark. Fisher priekaištus, 
atsako Rev. Giuseppe Fi- 
lograsi, autoritetingame 
Romos vyskupo darbus 
ir žodžius komentuojan
čiame “Civilta Catolica”, 
pažymėdamas, kad tikros 
krikščionis skiriančios 
kliūtys esančios šios: 1. 
Romos Vyskupo Primato 
ir 2. Popiežiaus neklai
dingumo, kai jis kalba 
kaipo vyriausias Bažny
čios ganytojas, nenoras 
pripažinti.

Taip pat Canterbury 
ark. Fisher’ui gražiai at
sako Rev. Thomas McCar- 
thy, Washington, D. C., 
kuris sako: “Dr. Geof- 
frey Fisher užsipuola bū
siančią Šv. P. Marijos 
Dangui Ėmimo paskelbi
mo dogmą, duodamas su
prasti, kad Kat. Bažny
čia išgalvoja kažką naują 
krikščioniškame pasauly. 
Iš tikrųjų gi Šv. P. Mari
jos Dangun Ėmimo tiesa

tyvus vėliau. Matyti tam 
turi rimtą pagrindą. Da
bar tik galime sampro
tauti, kad tai yra Jos iš
tikimųjų vaikų atsidėko
jimo gerajai Motinai, lyg 
gėlių puokštė už Jos rū
pestį savo vaikais pasau
lyje.

Visi žinome, kad Marija 
visais amžiais, ypač 
priešpaskutiniame ir šia
me šimtmety — 1847 m., 
1858 m. ir 1917 m. per
spėja Dievo pavedimu, 
pakrypusį į netikėjimą ir 
pasileidimą pasaulį, kad

yra sena “garbinga tradi
cija”...

Vienas Dr. Fisher’io 
pirmtakūnų, Lanfrane, 
arkivyskupas, kuris buvo 
užėmęs Canterbury vys
kupo sostą vienuoliktame 
šimtmety, įvedė šv. P. 
Marijos Dangun Ėmimo 
šventę, kaipo vieną iš pa
grindinių bažnyčios šven
čių.

Karalius Alfredas, ku
ris valdė Angliją devinta
me šimtmety padarė Šv. 
P. Marijos Dangun Ėmi
mo šventę nedarbo diena. - . . .. .

Etono Collegijos (aukš- taisytųs!, grįžtų prie Die- 
tosios mokyklos) anspau- 
das iš 1474 metų paliudi
ja Šv. P. Marijos Dan
gun Ėmimą. Toje an spau
doje Marija atvaizduota 
imama šešių angelų į 
dangų. Taigi mokslas ir 
tradicijos apie Šv. P. Ma
rijos Dangun Ėmimą 
anglams iš seno nesveti
mas.

Reikia atsiminti, jog 
nuo apaštalų laikų buvo 
kat. Bažnyčioj padavi
mas, kad Marijai mirus 
apaštalai buvo susirinkę 
pas Jos kapą, tačiau Jos 
kūno neberado, o jo vie
toje buvo rastos tik švie
žios gėlės.

Seniausias šios šventės 
dokumentas yra užsilikęs 
iš 7 šimtmečio. Ir Lietu
voje nuo pat krikščiony
bės įvedimo daug buvo 
bažnyčių Marijos Dan
gun Ėmimo vardu. Ši 
šventė, švenčiaifta rug- 
piūčio 15 d., Lietuvoje 
buvo vadinama Žolinės 
šventė, kuri mums prime
na gėles, kurias rado 
apaštalai Marijos karste.

Kodėl kat. Bažnyčia pa
skelbia tai dogma, patir
sime jos paskelbimo mo-

vo. Jei nepaklausys jos, 
negrįš, pranašaują Dievo 
bausmes: karo, bedievy
bės išsiplėtimo, komuniz
mo, bažnyčios persekioji
mo, bet galutinėje išva
doje, kad jos širdis vis 
tiek trijumfuos.

Krikščionybės susivie
nijimas vistiek įvyks.

Mes skaitom, kad jau ir 
dabartiniais laikais kas
met beveik po 10,000 ave
lių ateina iš Anglijos į 
Kristaus avidę — tikrąją 
Katalikų Bažnyčią ir be
veik po 100,000 amerikie
čių randa kelią į ją. Duok 
Dieve, kad greičiau ir 
pats Canterbury angliko
nų arkivyskupas atvestų 
savo avis į tą Avidę, kuri 
klauso Kristaus balso. Ti
kiu, Marija, Tu prie to 
prisidėsi.

MOTINOS KALBA

Vėlinėse liūdini sūnaus
SCNAU, 
aš norėčiau šiąnakt uždegti 
žvakę ant tavo kapo, bet aš 
nežinau, kur tu esi.

SCNAU,
aš norėčiau šiąnakt iškasti ta
ve iš -žemės jei ji tau yra per 
sunki.

SŪNAU, 
aš norėčiau pataisyt 
kryžių, jei jis stovi 
tavo kapo.

SŪNAU,
aš norėčiau šiąnakt
tavęs, kam tu kraują praliejai.

Iš olandų, esperantų laik

raščio "Espero Katolika" 

— 1947 m.
Vertė Br. Pašei men iškis.

palinkusį 
dar ant

paklausti

rie ja beatodairos naudojasi kitiems pavergti. Vieną 
dieną ir jie išeis už tų vartų, kur jų galia pasibaigia. 
Bet gyvenimas ir atlyginimas už kaltes nepasibai- 
gia... L. Kn-va.

KAPŲ VARTAI

raudą mylinčių širdžių.

*

Tik negrįši tu, čia ramų atilsį suradęs, 
nepraeisi niekad atgalios pro mus, 
kaip šalta mirtis, bejausmis ir bežadis, 
radęs dieną savo Ten, o čia — namus.

Grįžta žingsniai tų. kurie viešėjo, 
grįžta žingsniai mylimųjų ir našliu, 
grįžta žingsniai morų mirusio nešėjo, 
koplytėlės sargo, daug čia laisčiusio gėlių...

Mes regėjom — daug nuvyto čia vainikų, 
mes regėjom — prakeliavo daug pro mus, 
mes regėjom, kaip jų žemės sapnas nyko 
ir kaip rado jie čia amžinus namus.

Mes girdėjom ■— verksmą kūdikio nekalto, 
mes girdėjom
mes girdėjom — duslūs dūžiai naktį ša' ą 
ir raudojimas nualpusiii žvaigždžių.

jMKlTTŽA ! I
Į) Ipf

Nebus nė kaip 
su ja susisiekti.

— Blogai. Tačiau, kol dar tavęs nepašau
kė pasiaiškinti, gal turėsi progos su Bludo- 
va susisiekti ir mūsų pasiūlymą jai išdėstyti. 
Būsiu be galo tau dėkingas.

Goremyka valandėlę pagalvojo.
— Mėginsiu tai padaryti. Koks bus rezul

tatas, nepasižadu jums pranešti. Gal nė pro
gos nebe turėsiu. Pagaliau, tai bereikalinga. 
Pasekmes iš faktų sužinosite. Jei Bludova 
apsiims, tai ji suras būdą prie Berdičevos 
prisigreinti. Man rodos, jos jau nuo seniau 
pasipažįsta. Aš nenustebčiau, jei Berdičevai 
būtų pavesta Bludovą perauklėti. Tad gali
ma tikėtis, kad pirmoji plano dalis — sugy- 
vendimas Bludovos su Berdičeva lengvai pa
vyks. Tačiau ar Bludovai bus leista santy
kiauti su Danute, tai jau kitas klausimas, dėl 
kurio aš nėkiek neesu tikras.

— Na, kaip ten toliau bus, pažiūrėsim. Bet 
Už tą pradžią, kurią tamsta žadi padaryti, aš 
iki gyvos galvos būsiu dėkingas. Dar vienas 
klausimas: kokie tavo planai? Kaip manai 
gintis? Mes ir tau norime padėti.

— Kas tie mes? Partizanai?
— Žinoma. Kas gi daugiau? Jei bus per- 

karšta, pabėk pas mus. Būsi garbės svečias. 
Goremyka šyptelėjo.

— Ar gi jūs dar ką veikiate? Bolševikai 
giriasi, kad jus likvidavo.

— Jiems valia girtis, bet ir mes nesipei- 
kiam. Pirmiau mūsų veikla buvo garsesnė, 

bet dabar gilesnė, nes perėjo į visą tautą. 
Dabar kiekvienas lietuvis yra partizanas, 
išskyrus būrelį nelaimingų skurdeivų, kurie 
dvasioje keikdami, laižo okupantų batus. 
Šiaip jau visa Lietuva — partizanų stovyk
la. Tiesa, ji dar supančiota, bet pančiai nebe 
stiprūs. Tai — surūdijusi grandinė.

— Šitaip. Daug čia lakaus optimizmo, ta
čiau ir nuo tiesos nebe toli. Tai gerai sugal
votas pošūkis. Jis toli neša. Kai Rusija jį iš- 

,girs... Tegu čia tik svajonės, bet nuo jų saldu 
ant širdies. Visa jūsų tauta partizanai... hm... 
Daug kas juoksis, bet ne aš. Sakai, pas jus 
pabėgti? Apie tai dar negalvojau, bet pra
vartu tai žinoti ir — pagalvoti.

XXI.
Danutė taipogi viena kalėjime sėdėjo. 

Prie jos nieko neprileidžiama, tik viena mo
teris, Chaja Berdičeva, ją prižiūri. Danutei 
iki gyvo kaulo jos globa įkirėjo. Nežiūrint 
saldžios nuotaikos, perdėto pataikavimo, be
veik tupčiojimo, Berdičevos išvaizda nebuvo 
patraukli. Jaunystėje ji galėjo būt net dailo- 
ka. Dabar ji buvo vidutinio amžiaus stambi, 
beveik riebi moteris, juodais plaukais ir ga
na žymiais tamsiais gyvaplaukiais ant vir
šutinės lūpos. Jos tamsiai rudos akys jud
riai lakstė į visas puses, tarsi nuolatos ko 
ieškodamos. Iš viso, nesimpatinga asmenybė. 
Tačiau jos laikysena nepriverstina, jauki, 
nebojanti, lyg kvieste kvietė į nerūpestingą 
šeimyninio gyvenimo nuotaiką. Šiaip ji len
gvai galėtų įtraukti į atvirą pokalbį, bet jau 
viena mintis, kad ji yra kalėjimo viršininkė, 
vertė prie atsargumo.

Danutė buvo nusistačiusi tylėti ir kurį lai
ką nė žodžio jai neatsakydavo, taip kad Ber
dičeva išėjo iš pusiasvyros ir nemandagiai ją 
iškoliojo. Tačiau apsižiūrėjus greit atsipra
šė. Galų gale toks tylėjimas Danutei perdaug 

nusibodo. Ji nors labai retai, bet kartais 
vienu kitu žodžiu pokalbį palaikė. Chaja la
bai nudžiugo.

— Ot molodiec mergaitė! Pagaliau ir pra
bilai. Gerai padarei, nes ilgas tylėjimas labai 
sunki bausmė. Kam gi tokią sunkią bausmę 
savanoriškai užsiduoti? Užtenka bausmės, 
kad esi kalėjime, kam dar daugiau sunkeny
bių ieškoti? Aš labai suprantu, kodėl visi 
kaliniai prieš kalėjimo tarnautojus tampriai 
susičiaupia. Dėlto suprantu, kad ir aš pati 
esu kalėjime sėdėjusi. Taip ir ant mano dū
šelės yra griekelių. Kai tik kalėjimo durys 
užsidaro, kalinio lūpos piktai susičiaupia, 
nes kiekvieną tarnautoją įtaria šnipinėjime. 
Paskui tas jausmas gerokai atslūgsta, nes 
kalinys pradeda suprasti, kurie pokalbiai ga
li būt prieš jį panaudoti. Juk labai lengva 
juos suskirstyti. Pavyzdžiui, galima kalbėti 
apie orą, sveikatą, gamtą fiziką, botaniką, 
astronomiją, matematiką, net meilę. Kaip 
prie tokių temų pritaikysi šnipinėjimą?

— Net meilę? Ar gi kalėjime gali būt mei
lė?

— Ir dar kaip. Juk čia gyvena daug kilnių 
žmonių. Apie kriminalistus aš nekalbu. Ta
čiau politiniai nusikaltėliai kaip tik dėl idė
jos meilės čia užrakinti. Yra ir paprastos 
meilės. Ana toks komdarmas Balaganovas. 
Kai tave pirmą kart pamatė, tuojau užside
gė karšta tėviška meile.

— Karšta tėviška meile! — beveik su pa- 
sibiaurėjimu sušuko Danutė.

— Ko taip nustebai? Ar tau permaža? No
rėtum kitokios meilės?

— Tpfu! — nusispiovė Danutė. — Toks 
senis ir dar...

— Ne toks jau jis senis. Pačiam drūtume. 
Bet aš kalbu tik apie tėvišką meilę. Tau nuo
stabu, kad Sovietų pareigūnas gali tėviškai 

mylėti? Ana Stalinas... Na, nekalbėsiu apie 
jį, nes pamanysi, kad čia provokacija. Gi Ba
laganovas... Jis ne koks ten erelis, bet turi 
širdį. Dar vis abejoji? Ar manai, kad aš iš 
pasišventimo taip švelniai su tavim elgiuosi, 
tuo tarpu kai tavo draugai čekoj yra tardo
mi ir, žinoma, neglostomi? Ne. Balaganovas 
man įsakė labai nuoširdžiai su tavim apsei- 
ti, išgauti iš tavęs kad ir pusę lūpų tartą pri
sipažinimą, sumažybinti tavo kaltę ir nuo 
čekos tave išgelbėti. Ar tai ne tėviška šir
dis?

— Kiek malonių! — pašiepė Danutė. — 
Kuriais sumetimais jis tai darytų?

— Nugi sakiau, kad jis tave pamylėjo — 
tėviškai, žinoma, — atsakė Chaja. — Dabar 
visą tiesą atskleidžiau, be jokios provokaci
jos. Tik tark vieną žodį — taip, ir būsi lais
va.

— Laisva?!
— Taip, laisva nuo čekos tardymo.
— Bet Balaganovo vergė.
— Na, jau ir vergė. Kam toks kietas žo

dis? Tarnautoja, sekretorė, stenografė, mo
kinė ir net dukrelė.

— Ir komunistė?
— Tai savaime suprantama. Tačiau, ka

dangi esi nusikaltus, tai turi būt perauklėta, 
vadinasi, jo tėviškoj globoj.

— Tik tėviškoj ?
— Kodėl taip primygtinai klausinėj! ? Ar 

tau permaža?
— Aš noriu gerai savo ateitį žinoti. Jeigu 

jis savo tėvišką globą taip toli pastūmės, kad 
teks gintis, arba bėgti, tai verčiau tegu čekoj 
mane kankina.

— Ha! ha! ha! — piktai nusijuokė Berdi
čeva. — Negaliu nesijuokt iš tavo naivumo?



Antradienis, Spalio 31 d., 1950

Lietuviškasis Kryžius
Stasys Yla

Prie Naručio ežero stovi L»e- 
tuviškacis kryžius. Tai riba, 
ženklinanti, kad čia lietuvių 
gyvenama. Seniau, kai Lietu
va buvo po rusais, iš šio kry
žiaus pravažiuojantieji atpa
žindavo, kur baigiasi mūsų 
žemė ir prasideda Rusija. To
kių kryžių neturi joks kraš
tas: nei Latvija, nei Lenkija, 
nei Prūsija, o Rusija iš viso 
jų neturėjo. Tik mūsų Tėvynė 
pasidarė kryžių žeme, gra
žiausių visame pasaulyje.

Bėgdami nuo oolševikų lie
tuviai nespėjo pasiimti savų
jų kryžių. Tačiau tremtyje jie 
dirbo juos: tokius pat, kaip 
Tėvynėje ir statėsi stovyklo
se, kabino bažnyčiose, puošė 
jais savo laikinus butus. 
Prasti žmonės ir žymūs daili
ninkai ėmėsi peilio ir drožinė
jo mažus stailinius liaudies 
kryžius, siuntė juos j visus 
kraštus, kur buvo lietuviu. 
Lietuviai negali gyventi be 
savų kryžių,, kur jie bebūtą. 
Net svetimtaučiai pirko juos 
ir didžiavosi, kaip didžiausia 
dovana. Lietuviškas kryžius 
padovanotas dabartiniam po
piežiui Pijui XII, padovano
tas jis keletui pasaulio kardi
nolų, keliolikai vyskupų, dau
geliui žymių generolų ir aukš
tų valdininkų. Šiandien nebe 
naujiena mūsų kryžių rasti 
bet kuriame pasaulio krašte 
pas svetimtautį žmogų. Tų 
kryžių liks daug Vokietijoje, 
Austrijoje; jie stovės aikštė
se, kybos bažnyčiose, kur lie
tuviai meldėsi ir primins mū
sų tremtį ir didį mūsų tikėji
mą į “kryžių, kurs gyvatą 
žadėjo”.

Kodėl lietuviai 
žius? Vienas 
jas, Pranas 
“Tėvas stato 
dėką Dievui, 
sveikas iš karo; žmona vykdo 
pažadą, kad jos vyras nežu
vo. O neduok Dieve, pažado 
neištęsėti! Todėl motina kal
ba savo sūnui:
— Kai tu buvai mažas, sun

ki liga mums tave išplėšti no
rėjo. Prašiau Dievą, 
grąžino tau sveikatą, 
tu užaugai,
Prižadėjau Dievui, bet netu
rėjau iš ko: viskas tau buvo 
reikalinga. Sūnau, jei aš mir
čiau nepastačiusi kryžiaus, tu 
už mane...

Stato ir dabar lietuvis kry
žių: iš Tėvynės ilgesio, iš mei
lės tam sodyboj paliktąjam 
tėvų statytam Rūpintojėliui. 
Stato jis, nes tiki į Dievą, 
mūsų tėvų Viešpatį. Stato, 
nes be jo negali gyventi!

Kryžius pasako visiems, kas 
mes esame, kaip tas prie Na
ručio ežero pastatytasis pasa
kydavo, kur mūsų žemė. Į 
mūsų namus ateis kitataučiai, 
sužinos iš kryžiaus, jog mes 
lietuviai. O jeigu jie klaus, ką 
jis reiškia, papasakosime tas 
20 metų trukusias 
caro 
juos 
rovė 
mis.

stato kry- 
jaunas rašyto- 

Razmmas, rašo: 
kryžių kaip pa- 
kad sūnus grįžo

ir Jis 
Dabar 
išėjai.mokslus

kovas su 
rusais, draudusias mums 
statyti savo žemėje. Jie 
iš pakelių kryžių dieno- 

o mūsų tėvai naktimis jį

Užsisakykite Toniko Pąs Mus 
Pristatėm, geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos

Grafton Avė., Islbigton, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULIKIS, Namų Tol. Dedham 1304-R

per naują statė. Rusai įsitiki
no, kad mūsų tikėjimo neiš
raus ir atšaukė draudimą irs
tyti kryžius. Tačiau jie pra- 
voslavino ir rusino mūsų tau
tą ir toliau. Religinę kovą lie
tuviai tęsė 80 metų, ir ši ko
va išnešė ant savo pečių tau
tinius mūsų reikalus. Net 
“Aušros” laiku ir vėliau, kai 
išaugo tautinis susipratimas, 
religiniai kovos ginklai prieš 
rusifikaciją vis dar buvo stip
riausi tautos masėse...

Mes papasakosime kitatau
čiams apie dabar Tėvynėje 
vykstančią žūtbūtinę kovą su 
bolševizmu. Religija bolševi
kams yra opiumas, nes ji per
daug suaugusi su mūsų tau
tos dvasia. Viską jie galėjo 
paimti j savo rankas; valsty
bės aparatą, naskyklas, orga
nizacijas, spaudą ir radiją, 
bet bažnyčioje slypinčio teu
tono mūsų charakterio jie 
nepajėgė suąaikij&i. Jis ten 
pergūiai buvo paslėptas. Dėl 
to jie ir nukreipė visus gin
klus prieš religiją ir bažny
čias. Beveik visus vyskupus 
ir pusę kunigų jie areštavo, į 
Sibirą išsiuntė, religijos mo
kymą ir bažnytines santuo
kas uždraudė, maldos namus 
uždarė arba nepakeliamais 
mokesčiais apdėjo. “Bolševi
kai viską gali su mumis pa
daryti”, kalbėjo buv. Lietuvos 
ministeris pirmininkas Ernes
tas Galvanauskas 1941 m. 
Berlyne, “bet kol dar laikosi 
religija, bažnyčios ir kunigai, 
mūsų tauta nebus sunaikin
ta”. Taip, tada jie šito nepa
jėgė padaryti: nepajėgė su
kliudyti, kad bažnyčios nebū
tų pripildytos, kad jose nebū
tų giedamos tautinės religinės 
giesmės, sakomi atviri ir drą
sūs pamokslai. Tautos gyvy
bė stipriai ruseno po bažny
čių skliautais. Tačiau dabar 
padėtis pasikeitė, nes Bažny
čia baigiama sunaikinti... Ko
va, tiesa, yra tęsiama ir to
liau ir ši kova taip pat suriš
ta su religija. Partizanų są
jūdis, kaip tvirtino vienas ne
seniai iš Lietuvos atėjęs žmo
gus, yra beveik religinis są
jūdis. Partizanu gali būti tik
tai tikintis lieutvis. Kas va
karas partizanai kalba rožan
čių; jų tarpe yra nemaža ku
nigų. Ir jų giesmės žodžiai 
kalba apie gilų tikėjimą : 
Dievas neapleidžia smilgos 

palaužtos
Ir benamio paukščio ištikto 

audros,
Neapleis ir mūsų tėviškės 

mielos —
Čia Marijos žemė ir vaikai 

mes jos.

%

Dideli lietuvių būriai pasi
traukė į Vakarus, o dabar jie 
iškeliauja į įvairius kraštus. 
Viską jie prarado, tačiau dar 
turi didžiausią jėgą — tikėji
mą. štai, 1949 m. rugsėjo 
mėn. 27 d. Belgijoje Liežo 
mieste įvyko masinės eitynės 
gatvėmis ir joms 
pats miesto

m.

vadovavo 
burmistras. Iš

kviestų užsieniečių pasirodė 
tik lietuviai Lietuvaitės, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais, nešė gatvėmis prancūzų 
kalba rašytą užrašą: "Krikš- 
čisaašlms tikėjimas yra mūsų 
sMprybė ištremtiems toli nuo 
tfvjaės”.

Kad tikėjimas yra didžiau
sia lietuvių stiprybė, pastebė
jo ir nevienas aukštas kita
tautis. Štai, Toronto kardino
las McGuigan, kalbėdamas 
1947 m. vasario mėn. 16 d. 
naujai į Kanados atvykusiems 
lietuviams, pasakė:
— Ir čia būdami nepamirš

kite Tėvynės Lietuvos, jos 
papročių, jos kalbos ir ypač 
tėvų tikėjimo. Patyrimas ro
do, kad tie iš seniau atvykę 
lietuviai, kurie liko ištikimi 
Lietuvai, yra kartu .geri ir 
Kanados piliečiai. Ir priešin
gai, kurie nelinki šiandien

ateivių 
japonų 
kariuo-

Rusą išdidumas
Dauguma senesniųjų 

dar atsimena rusų - 
karą: vieni bėgo nuo 
menės, o kiti bėgo nuo priešo 
ugnies. Kaikurie iš jų šį tą pa
pasakojo.

Karas prasidėjo 1904 metų 
sausio mėn. 24 dieną. Rusų 
išdidumas neapsakomas. “Ką 
mums reiškia tas japoška. — 
šūkavo,
užmėtysim”. Vienas

Visur
“mes”.

mes kepurėmis jį 
iš pasa

kotojų, prisipirko tos dienos 
įvairiausių laikraščių, 
tas pats “mes”, “mes”.
Perskaitęs MMispiovė ir tarė: 
“Ką jūs supuvėliai, girtuok
liai. kyšininkai padarysite. 
Atėjo ir jums bausmė... (Prel. 
A Dambrausko žodžiai).

Traukinių kamšatis
Kitas paskui kalbėjo, kad 

kepurių neužteko pralietam 
rusų kraujui susemti.
— Mus vežė du mėnesius, 

nes anais laikais buvo tik 
vienbėgis geležinkelis per Sibi
rą. Reikėjo 11-15 tūkstančių 
kilometrų keliu privežti daug 
kareivių, maisto, ginklų. Sto
tys užsikimšdavo, stovėdavom 
ištisomis savaitėmis, kol pra- 
silenkdavom su grįžtančiais 
traukiniais. Pradžioje buvo 
tušti, vėliau pilni sužeistų. Šir
dis nerimo: kas bus, kai pa
sieksime frontą, jei jau čia to
kia betvarkė...

Pagarha katahkų kapetienui
Pagaliau nuvykome. Po ke

lių dienų apėjo gandas, kad 
vyriausias kariuomenės vadas, 
generolas Kuropa skinas nori 
pamatyti, kaip atrodo katali
kų kapelionas. Mes matėme

DARBININKAS
/

T dėtu vai laisvės (kardinolas 
turėjo galvoj lietuvius komu
nistus — S.Y.,), tie nepasi
tenkina ta laisve ir čionai... 
Nepamirškite savo mačiutės 
išmokytos maldos ir tradici
nio lietuvių religingumo...

Kardinolo žodžiuose slypi 
neginčijama tiesa: tie, kurie 
išsižada savo tėvų tikėjimo, 
išsižada ir savo tautos. Dos
tojevskis šitai buvo pasakęs 
rusams: “Ateistas negali būti 
rusas; ateistas tuoj pat liau
jasi būti rusu; kas nėra tik
rai tikintis, tas negali būti ru
sas”.

Kai kas gal pasakys: yra 
mūsų tarpe netikinčių, kurie 
vis dėlto yra geri lietuviai! 
Bet ar jie visiški ateistai? Ar 
jie netiki? Jie dar gyvena ti
kėjimu, kuriuo juos maitino 
motina ir tėvas, jie dar gyvai 
jaučia religiją, gyvendami

Dėl ko manęs nesušaudė 
kaip prieš išsirikiavusią divizi
ją daugiau kaip pusvalandį 
kalbėjosi, berods, su kunigu 
Misiūnu. Rytojaus dieną ma
tėm. kad praeidami pulkinin
kai kapelioną pirmi sveikino.

Mums katalikams buvo sma
gu, kad ir mūsiškį pagerbė, o 
Lietuvoje uredniakas neleisda
vo net į kitą parapiją be leidi
mo išvažiuoti.

Kaip seni apkasai?
Japonų kare pirmą kartą 

pradėjo vartoti apkasus. Sykį 
mes apsikasėm vienoje Amūro 
upės krante, o japonai — ki
tame. Mes negalėjom jų iš
mušti. bet ir japonai nieko ne
galėjo mums padaryti. Tuomet 
rusai sugalvojo, kad reikia 
sitraukti ir leisti japonams 
reiti upę, o paskui pulti ir 
malti. Pasitraukėm. Atėję
ponai gerai įsistiprino ir mes 
jų negalėjom įveikti. Pasklido 
kalbos, kad ir čia mus parda
vė kaip prie Port Arthuro.

Išdaviku būti neapsimoka
— O kaip buvo su tuo Port 

Arturu? — paklausiau kito 
pasakotojo!
— Kaip?! Ogi Kuropatkinas, 

susitaręs su vyriausiais kari
ninkais, pardavė už 25 milijo
nus rublių. Kiek žuvo tenai 
kareivių! Bet ir jiems neišėjo 
į sveikatą. Japonai jiems buvo 
išdavę tik vekselius. Karui pa
sibaigus. kai vienas jų nuvyko 
į Japoniją atsiimt pinigų, taip 
ir negrįžo. Kiek vėliau dingo 
ir kitas. Liko gyvas tik 
jų. Štecelis. Jis gyveno 
joje, prieš šį karą.

Pirmutinis išdavikas 
Judošius. Jis pasikorė, 

gavo ir Port Artūro išdavikai. 

at- 
pe- 
su- 
ja-

vienas
Angli-

buvo 
Galą

tarp tikinčiųjų tautiečių. Jei
gu jie neišpildo visų religijos 
pareigų, jei kai kuo jie neti
ki, tai vis dėlto jie dar nėra 
praktiški ateistai. Bet jeigu 
kartą jie tokiais pasidarytų, 
nežinau, kas juos giliausiomis 
dvasios šaknimis dar sietų su 
savąja tauta. Nėra netikinčių 
tautų, o tik skirtingai tikin
čios. Mūsų tauta tiki ir mel
džiasi kitaip, gieda giesmes 
ir šventes švenčia kitaip negu 
tie patys kitų kraštų krikš
čionys. Krikščionybė suaugo 
su mūsų tautos dvasios gel
mėmis ir sukūrė savitai tau
tišką dorinį charakterį, nu
spalvino tautinę mūsų kultū
rą. Atimk šiuos bruožus, ir 
mūsų kultūra daugiau nebe
bus lietuviška.

(“Lietuv. Brangi”).

Galą gaus ir Sniečkus su Ged
vilą bei Paleckiu...
— Bet mes nukrypom nuo 

rusų - japonų karo, — paste
bėjau.

Paslaptis paaiškėja
— Taigi, kartą mes sužino

jom, kad japonų nedaug. Mė- 
ginom juos išmušti iš vienos 
sopkos (užgęaęs, neaukštas 
ugniakalnis). Siunčia vieną 
kuopą. — japonai išmuša; ant
rą, trečią — vis nesiseka. Ste
bėtinai gerai jie šaudo! Mes 
taip nemokam! Siunčia tada 
ketvirtą, penktą, šeštą kuopą. 
Tik septintoji tą vietą užima. 
Ir kągi? Mes randam atsaky
mą, kodėl jie taip gerai ir tan
kiai šaudo. Jie turėjo jau kul
kosvaidžius, iš anglų pirktus. 
Rusai su anglais santaikoje 
gyveno, bet anglai rusų ne
kentė, nes bijojo, kad Indijos 
nepaimtų.

Kur jūsų vadas?
Kartą Sachaline po smar

kaus šaudymo japonai mus ap-

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
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Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.
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Skautų tikslai
SŪKIS: BUDĖK! 

Budėkite, nes nežinote, 
nei dienos, nei valandos. 

(Mat. 25, 13) 
Būkite blaivi ir budėkite, 
nes jūsų priešininkas vel
nias aplink eina...

(I Petr. 5, 8-9)
Budėti — reiškia visur ir 

visuomet garbingai saugoti 
žmogaus, krikščionio ir lietu
vio vardą.

Budėti — reiškia atsispirti 
kiekvienai piktai kūno, aplin
kos, draugų ir priešų vilionei.

Budėti — reiškia jokia kai
na neišduoti Dievo, Tėvynės, 
Artimo reikalų.

Budėti — reiškia, išsaugoti 
žėrintį, neužgesinamą tikėji
mą žmogaus idealų Kristumi.

Budėti — reiškia žiūrėti, 
kad mūsų tikėjimas visada 
būtų paremtas gerais darbais 
ir visu gyvenimu.

SKAUTŲ MALDOS
Lietuvių Studentų Skautų 

“Vyčio” Korporacija tremtyje 
išleido rinkinėlį “Skautų Mal
dos”. Jis atspausdintas iš 
sktn. kun. prof. St Ylos šeš
tam leidimui paruošto “Ap
saugok Aukščiausias” malda
knygės rankraščio. Tai yra la
bai brangus ir vertingas įna
šas religiniam lietuvių skautų 
auklėjimui. Rinkinėliui įvadą 
parašė Pasaulio Lietuvių 

supo. Į nelaisvę paėmė visą 
pulką, arba geriau sakant jo 
likučius. Vadas kažkur miške 
pasislėpė.

Japonai reikalavo, kad mes 
pasakytume, kur yra pulko 
vadas. Tylėjom, nes nežino
jom, kur dingo. Japonai išri

mane su- 
kišenius.

kiavo visą mūsų būrį ir imda
mi po tris visų akyse šaudė. 
Likome jau tik du paskuti
niai. Prieš vesdami 
šaudyti patikrino 
(Gal taip darė ir su kitais?)

Rožančius išgelbėjo
Mano kišenėje rado rožan

čių. Japonas juo susidomėjo. 
“Ar tai jūsų Dievas?” — pa
klausė laužyta rusų kalba. Aš 
jam aiškinau, kad tai jis tik 
melstis į Dievą kalbėti naudo
jamas. Rodžiau japonui kryže
lį ir aiškinau, kad čia ženklas 
Nukryžiuotojo Dievo. Jis mirė 
už žmonių išganymą... Kodėl 
jis įsileido į kalbas, aš neži
nau. Gal suprato, kad aš ne 

ne provosiavas. Gana 
mums bekalbant pasi- 
miško pusės mūsų va- 
balta vėliavėle. Manęs 

Aš nesakau, kad

rusas,
to, kad
rodė iš 
das su
nesušaudė.
tai stebuklas, bet aišku, kad 
rožančius mane išgelbėjo. To 
aš niekad negaliu pamiršti.
Štai jau 45 metai, kai nesiski----- 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa-
riu su rožančium, — tarė jau- rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
dindamasis Klemensas Dervi- ga turi 288 pusi. Kultūros In- 
nis iš Middleboro. stituto leidinys. Kaina $2.00.

K

šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Medyną.

Skautų S-gos vyriausias dva
sins vadovas sktn. kun. dr. J. 
Vaišnora.

Deja, šis rinkinėlis atsius
tas rotatoriumi labai mažu ti
ražu — 250 egz. Dabar ne tik 
skautai ir skautas, bet ir visa 
lietuviškoji išeivija nekantriai 
laukia pasirodant maldakny
gės “Apsaugok Aukščiausias” 
šeštojo leidimo kad visi galėtų 
ją įsigyti.

SKAUTAI PIETŲ KRYŽIAI S 
PADANGĖJE

Pasklydus lietuviams skau
tams po pasaulį, deugelyje 
kraštų atsikuria arba sustip
rėja seniau ten veikę jų viene
tai.

Štai, Sao Paulo Brazilijoje 
veikia dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais įkurta skautų 
draugovė. Paskutiniojo karo 
metu jos veikimas buvo kiek 
supasyvėjęs, bet atvykus nau
joms jėgoms iš tremties, vėl 
atkuto. Draugovei vadovauja 
skautas vytis Gediminas Drau
gelis. Skautus visokeriopai re
mia susipratę vietos lietuviai, 
o ypatingai globoja Sao Paulo 
mieste gyvenąs Lietuvos Kon
sulas p. A. Polišaitis.

Veneeueloje, Valencijon at
vykęs sktn. dr. P. Neniškis. ir
gi pradėjo burti apie save 
skautus. Iki šiol tenai veikė 
tik jaunesniosios skautės — 
paukštytės.

Argentinoje, Buenos Aires 
mieste veikia sktn. V. Sviders- 
ko pernai įkurta skautų drau
govė.

GESINAMA “SKAUTŲ 
AIDO” SPAUDA

Po Kanados Keturių skautų 
suvažiavimo numatoma page
rinti vienintelį pasaulyje liet.
skautų žurnalą “Skautų Ai
dai”. Spaustuvei “Rūtai” yra 
įgyti nauji htografiniai prie
taisai š. m. gruodžio mėn. žur
nalas jau išeis iitografiniu bū
du spausdintas, o vyresn. sktn. 
prof. Stp. Kairys perims vyr. 
redaktoriaus pareigas.

Trys nauji gih»e!listai
Viso pasaulio skautų centras 

— Tarptautinis Skautų Biuras 
iš Londono (Anglijoje) šiomis 
dienomis atsiuntė Vyriaus. 
Skautininkui dr. V. Čepui 
trims lietuviams skautų vado
vams — M. Jurkšui, V. Ka- 
mentavičiui ir L. Musteikiui 
Gilwell kursų baigimo pažymė
jimus. Tiems vadovams yra 
suteiktas Scout Wood Badge— 
Miško Ženklas. Gilwell kursus 
tie vadovai išklausė ir atliko 
reikiamus teorijos ir praktikos 
darbus dar būdami Vokietijo
je.__________________________

Xw Bakuti Samaneta

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 
papiginta ka»a 

tik ui $3.00.

_ pavardė 

adresas
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Šių dienų Maskva
Nesenai Danijos sosti 

nėję Kopenhagoje pasirc 
dė visa eilė labai objekty
vių ir be jokios tendenci 
jos straipsnių apie da 
bartinės Rusijos gyveni 
mo sąlygas. Tų straips 
nių autorius yra Jorgei 
Poldam, kuris pastarai 
siais pokario metais yri 
išgyvenęs Maskvoje ii 
gesnį laiką, kaipo dan ’ 
prekybinės misijos na-i 
rys. Savo straipsniuose] 
Jorgan Poldam aprašei 
labai vaizdžiai kasdieni i 
nio Rusijos gyvenime 
reiškinius, paprasto 
vietų piliečio gyvenimo 
sąlygas, bešališkai ir ne
liesdamas jokios politi
kos. Daugelis paduotų pa
vyzdžių yra labai įdomūs 
ypač kas nežino sovietiš
kojo gyvenimo sąlygų, 
kurias tik retam užsienie
čiui pavyksta pažinti.

Kaip atrodo raudonoji 
sostinė

Sovietų Sąjungos sosti
nė nėra panaši į kitas eu
ropines sostines. Joje 
daug kur galima pastebė
ti provincijos bruožų, o 
taip pat trūksta gerai 
prižiūrimos miesto išorės, 
kaip kad kituose didmies
čiuose. Jei kur krinta 
purvas nuo stogų ar ša- 
lygatvis sulūžęs, niekas 
tuo nesirūpina. Daugelio 
namų išvaizda gerokai 
nuprastėjusi. Tiesa, yra 
pastatyta didelių, impo
zantiškų rūmų, ypač Gor
kio prospekte, kurie pui
kiausiai gali lygintis su 
panašiais Paryžiaus ar 
Londono pastatais, bet 
miesto namų didžiumą 
sudaro vis dėlto apšepę, 
pilki, seni, dažnai tik 
dviejų aukštų namai. Už

tenka tik pasukti nuo 
Gorkio prospekto į šoną, 
iri jau patenkinti į seną
ją Maskvą, tarp žemų 
medinių namų. Nesimato 
jokio ženklo, kada namai 
yra buvę dažyti ar baltin
ti. Taipgi gatvės jau bū
tinai turi būti taisytinos, 
ir ypač jei palyja, prava
žiavimas darosi tikrai 
sunkus.

Maskvos požeminio ge
ležinkelio stotys ir didie
ji nauji pastatai rodo, ži
noma, kas norima atsiek
ti, bet dar ir šiandien ne-

so toli yra nueita.
Užsieniečiui yra labai 

sunku sueiti į artimes
nius santykius su vietos 
gyventojais. Pirmiausia 
nemokėjimas kalbos su
daro didelę kliūtį, o ru
sai, kurie kalba angliškai 
ar vokiškai, nenoriai lei
džiasi į kalbas su užsie
niečiu, kaip ir dauguma 
gyventojų, kurie laikosi 
atokiai ir rezervuotai.

Žmonių rūbai ir butai
Lengva yra pastebėti, 

kad mieste gyventojai 
yra daug paprasčiau ap
sirengę, negu mes įpratę 
matyti. Šen ir ten matosi 
tikrai nudriskusių žmo
nių. Bendrai kalbant, ga
lima būtų palyginti gy
ventojų drabužius ir ap
sirengimą su betkuriuo 
prancūzų ar belgų anglių 
pramonės miestu.

Beveik visoms Mas
kvos gatvėms juda labai 
daug keleivių, o ypač va
kare. Iš dalies tai yra bu
tų stokos padarinys, kuri 
yra sunkiai išsprendžia
ma 7 milijonų gyventojų 
miesto problema. Didžio
ji dalis stovinčių namų 
yra pasenę ir sudaro di

delį kontrastą miesto cęn- 
tre didiesiems prabangos 
viešbučiams.

Betkokia patalpa, kur 
tik gali būti gyvenama, 
yra apgyventa. Užtenka 
pažvelgti pro betkurį gy
venamųjų namų langą, 
kur tuoj matosi sustaty
tos bent trys ar keturios 
lovos. Kartais nėra vie
tos nei stalui. Netgi už 
tamsiausių rūsių langų 
matytis lovos, lovos ir 
dar kartą lovos. Daugu
moje atvejų šeima priva
lo pasitenkinti tik vienu 
kambariu.

Krautuvės, prekės ir 
kainos

Mes esame įpratę maty
ti miestuose viena prie 
kitos daug įvairiausių 
krautuvių. Maskvoje jų 
yra labai nedaug, ir tos 
pačios daugumoje yra tik 
svarbesnėse miesto gat
vėse. Maisto krautuvės 
yra gana turtingos pre
kėmis. Galima laisvai 
pirktis mėsos, sviesto, 
daržovių, vaisių, šokola
do, cigarečių žuvies ir t.t. 
Betgi kainos, nepaisant 
visų nužeminimų, yra ga
na aukštos. Mėsos 1 kg. 
kainuoja, 40 rublių, svies
to 1 kg. 70 rublių, šokola
do 100 gr. 25 rubliai, 
alaus viena bonka — 8-12 
rublių. Manufak t ū r o s 
krautuvės turi žymiai 
mažiau prekių. Galima 
sakyti, nėra beveik jokio 
pasirinkimo: keletas ga
tavų drabužių, keletas ri
tinių dirbtino šilko ar 
medvilnės medžiagų, 20 
porų batų— dažnos krau
tuvės visa prekių atsar
ga.

Kainų palyginimui pa
vaizduoti, galima nuro
dyti, kad gatavų drabu
žių eilutė paprastai kai
nuoja virš 1000 rublių, o 

už. batų porą .reikia skai
čiuoti 400-500 rublių.

Dėl kainų reikia štai 
kas pasakyti. Visus že
mės ūkio ir pramonės 
produktus superka val
džia pagal savo nustaty
tą kainą ir per savo krau
tuves parduoda vartoto
jams taipgi nustatytomis 
kainomis, kurios dažnai 
keletą'kartų prašoka įpir- 
kimo kainas. Taip, pav., 
už pieno litrą valdžia mo
ka 80 kapeikų, o vartoto
jas yra priverstas mokėti 
nuo 3 iki 4 rublių, už 1 
kg. bulvių valdžia moka 
30 kapeikų, o parduoda 
už 2 rublius.

Kiek darbininkas 
uždirba?

Kad būtų galima tiks
liau spręsti apie kainų

JAV 1-mos Kavalerijos divi
zijos komandierius Maj. Gen. 
Hobart R. Gay, pirmasis pa
siekęs šiaurės Korėjos sostinę 
Pyongyang.

aukštį, reikia palyginti, 
kiek vidutiniškai darbi
ninkas gali uždirbti. Vie
name pavyzdiniame me
talo fabrike teko patirti, 
kad vidutinė darbininko 
alga sudaro apie 800 rub
lių. Didelė dalis gauna 
tik 400 rb., tuo tarpu kai 
geriausiai apmokami sta- 
chanoviečiai uždirba 4000 
rublių. Reikia pažymėti, 
kad tokios algos yra mo
kamos pavyzdinėse įmo
nėse, ir kad Maskvoje 
bendrai atlyginimai yra 
aukštesni. Bet jeigu skai
čiuotume ir 800 rublių 
kaipo vidutinę algą, paly
ginus su kainomis, aiš
kiai matosi Maskvos dar
bininko gyvenimo lygis. 
Be paminėtų kainų dar 
galima pridurti, kad juo
dos duonos 1 kg. kainuo
ja 3 rublius, cukraus 1 
kg. — 15 rublių, sūrio — 
60 rublių. Tokiu būdu so
vietų darbininkas turi 
dirbti 33 minutes, kad 
uždirbtų 1 kg. ruginės 
duonos, 10 valandų —dėl 
1 kg. mėsos, 17 valandų 
1 kg. sviesto ir maždaug 
100 valandų — dėl 1 po
ros paprastų batų.

Čia dažnas betgi pa
klaus, kaipgi sovietų dar
bininkas gali išgyventi su 
tokia alga? Į tai reikia 
atsakyti, kad pirmiausia 
nuomos kainos Maskvoje 
yra labai žemos ir dažnai 
neperšoka 25 rublių, taip 
pat tiesioginiai mokes
čiai nėra aukšti. Jie su
daro apie 10 ‘ < nuo 800 
rublių ir apie 20'< nuo 
2000 rublių algos. Prie to 
reikia priskaičiuoti apie 
6' < socialinio draudimo 
mokesčiams ir profesi
nėms sąjungoms apie 
10 r'<. Tikroji priežastis 
betgi yra ta, kad papras
tai dirba visa šeima. Su

augę ^vaikai dėl butų sto
kai ‘paprastai gyvena 
kartu su tėvais, o kartu 
dirbdami sudaro apie 
2000 rublių menesiui.

Pas mus yra laikoma 
kaipo tradicija, kad dar
bininkas, turįs maždaug 
pastovų darbą, turėtų iš
maitinti iš savo uždarbio 
savo šeimą. Rusijoje bet
gi yra kietas ekonominis 
gyvenimo įstatymas, kad 
visi šeimos nariai privalo 
dirbti, kad bendrai išlai
kytų šeimą.

Propaganda Besotina
Sovietų valdžia skiria 

daug vietos propagandai 
įrodyti, kiek daug yra 
nuveikusi ir įvedusi įvai
rių įrengimų socialinio 
darbininkų aprūpinimo 
reikalui. Ir. tiesa, Mas
kvoje yra galimybes pa
matyti daug pavyzdinių 
įmonių kur yra įrengti 
darbininkams klubai ir li
goniams skirtos patalpos. 
Bet bendras vaizdas yra 
gana primityvus,, palygi
nus visą tai su panašiais 
Vakarų Europos įrengi
mais. Sovietų S-goje nėra 
duodamos pašalpos dėl 
nedarbo. Jeigu darbinin
kas suserga, jis gauna 
draudimo pinigus, jei yra 
išdirbęs įmonėje tam tik
rą ilgesnį laiką.

Uždarbio skirtumai ma
žai paįvairina bendrą 
gatvės vaizdą. Galbūt, tik 
karininkai išsiskiria savo 
geru apsirengimu iš pil
kos praeivių masės, o 
kartu su savo visai ele
gantiškai išsipuošusiomis 
žmonomis sudaro ypatin
gą grupę. Visi kiti gatvės 
praeiviai atrodo labai vie
nodai ir panašiai.

Restoranai ir raudonoji 
smetonėlė

Tokių restoranų kaip 

mes pažįstame, Maskva 
nežino. Didžiuose 4-5 
viešbučiuose yra įrengti 
restoranai, bet jie apy
tuščiai:: yra keletas kuk
lių kavinių, kurios taip 
pat nepripildytos. Ele
gantiškiausia Maskvos 
kavinė yra ant viešbučio 
"Maskva” stogo. Čia vie
na kaviaro porcija kai
nuoja 20 rublių, o rusiš
ko šampano butelis —150 
rublių. Daugiausia lanko
si ir susitinka užsienie
čiai.

Patys įtakingieji mas
kviečiai gyvena už mies
to ribų. Iš šios nedidelės 
grupės gyvenimo mažai 
kas žinoma. Galima tik 
pastebėti didelius pra
banginius auto, kurie 
pralekia miesto gatvėmis 
net nepaisydami susisie
kimo taisyklių. Tų žmo
nių gyvenimo saugumu 
rūpinasi didelis skaičius 
milicininkų, netgi keliai, 
kurie veda į jų gyvena
muosius butus, yra ištisų 
specialių milicijos ko
mandų saugojami.

Iš politinio gyvenimo 
užsienietis, galima saky
ti nemato nieko. Tik ne
suskaitomos Stalino ir 
kitų įžymenybių statulos 
ir plakatai veikia vargi
nančiai ir primena dikta
tūrą.

Tų Maskvos gyvenimo 
įspūdžių aprašytojas bai
gia savo mintis, apgai
lestaudamas, kad Mas
kvos vyriausybė iki šiol 
tebedaro visas pastangas, 
kad juo mažesnis žmonių 
skaičius iš užsienio gau
tų progos tiesioginiai pa
matyti, kaip eina gyveni
mas anapus "geležinės 
uždangos”.

(Imta iš "Mūsų Lietuvos"
Nr. 71).

Milžinas Savimyla >
Oscar Wilde

Kiekvieną popietį vaikai eidami iš mokyk
los žaisdavo Milžino sode.

Tai buvo puikus didelis sodas. Jo žolė bu
vo minkštutė, žalia. Gražios gėlės kaip 
žvaigždės stovėjo šen bei ten žolėje; ten bu
vo ir dvylika persikų medžių, kurie pavasarį 
pasipuošdavo švelniais perliniai ružavais žie
dais ir rudenį atvesdavo gausybę vaisių. 
Paukščiai tupėjo medžių viršūnėse ir čiul
bėjo taip meiliai, kad vaikai nustodavo žaidę 
jų pasiklausyti. "Kaip laimingi mes čia esa
me!” — sušukdavo jie viens kitam.

Vieną dieną Milžinas sugrįžo. Jis buvo iš
vykęs aplankyti savo draugo Žmogėdros, gy
venančio Kornvaly j, ir pasilikęs pas jį septy
nerius metus. Praėjus septyneriems metams, 
jis buvo pasakęs viską, kas reikėjo pasakyti 
— o jų pasikalbėjimai būdavo trumpi — ir 
nusprendė grįžti į savo pilį. Kai tik jis par
vyko, tuojau pamatė vaikus žaidžiant sode.

"Ką jūs čia darote?” — rėkė jis labai 
šiurkščiu balsu, ir vaikai pabėgo.

“Mano sodas priklauso tik man vienam”— 
pasakė Milžinas. "Kiekvienas gali tai su
prasti ir aš neleisiu niekam, be manęs paties, 
žaisti jame!” Ir aptvėrė jis aukšta tvora 
aplink visą sodą ir prikalė lentą su užrašu: 

Įsibrovėliai bus baudžiami!
Milžinas buvo tikrai didelis savimyla. 
Vargšai vaikai dabar neturėjo kur žaisti. 

Jie mėgino žaisti ant kelio, bet kelias buvo 
labai dulkėtas ir pilnas kietų akmenų, tad 
vaikai jo nemėgo. Pasibaigus jų pamokoms, 
jie vaikščiodavo apie gražųjį sodą už tos 
tvoros. "Kaip laimingi mes ten būdavome” — 
sakė jie viens kitam.

Po to atėjo pavasaris ir visoje šalyje bu
vo daug mažų žiedų ir mažų paukščių. Tik 
savimylos Milžino sode buvo dar žiema. 
Paukščiai nesiteikė čiulbėti, nes ten nebuvo 
jokių vaikų, ir medžiai užmiršo žydėti. Kar
tą viena graži gėle iškišo galvutę iš žolės; 
bet pamačius skelbimų lentą taip jai pagai- 

4 lo vaikų, kad ji vėl įlindo į žemę ir užmigo.
Vieninteliai, kurie jautėsi patenkinti^ ^buyo 

Sniegas ir šerkšnas. “Pavasaris užmiršo šį 
sodą” — šaukė jie, "tai mes čia gyvensime 
kiaurus metus”. Sniegas apdengė žolę savo 
dideliu baltu apsiaustu ir šerkšnas nudažė 
visus medžius sidabru. Jie pasikvietė Šiau
rės Vėją, ir jis atvyko. Jis buvo įsisupęs į 
kailinius ir ūždavo visą dieną po sodą ir pū
tė į kaminus.

"Tai yra smagi vieta” — sakė jis "ir mes 
turime prašyti, kad Kruša mus aplankytų”. 
Taip ir Kruša atvyko. Kiekvieną dieną ji tris 
valandas tarškėdavo ant pilies stogo, kol su
daužė didesnę jo dalį, ir bėgiojo vis aplink 
sodą taip greit, kaip tik galėjo. Ji rengėsi 
pilkai ir kvėpavo ledu.

“Aš negaliu suprasti, /kodėl Pavasaris 
taip ilgai neatvyksta,” — sakė savimyla Mil
žinas, kai jis sėdėjo prie lango ir žiūrėjo į 
savo šaltą baltą sodą. “Aš manau, bus oro 
atmaina”.

Bet Pavasaris neatvyko, taip pat ir Vasa
ra. Ruduo suteikė auksinių vaisių kiekvie
nam sodui, išskyrus savimylos Milžino sodą. 
Taip ten visada buvo žiema ir Šiaurės Vėjas 
su Kruša ir Šaltis su šerkšnu šoko aplinkui 
nuogus medžius.

Vieną rytą, kai Milžinas buvo nubudęs ir 
gulėjo lovoje, jis išgirdo malonią muziką. Ji 
skambėjo jo ausims taip švelniai, lyg kad 
būtų karaliaus muzikantai praeiną. Iš tikrų
jų ten tebuvo mažas čiviliukas už lango, bet 
Milžinas taip seniai buvo girdėjęs paukštį 
savo sode, kad jam tai atrodė gražiausia pa
saulyje muzika. Ledai buvo sustoję šokti 
virš jo galvos, Šiaurės Vėjas liovėsi ūžęs ir 
švelnūs kvapai pasiekė jį pro praviras lan
gines.

"Aš manau, kad pagaliau Pavasaris yra 
atėjęs”, — pasakė Milžinas ir iššokęs iš lo
vos pažiūrėjo į lauką.

Ką jis pamatė?
Jis pamatė nuostabiausią vaizdą. Pro ma

žą tvoros skylę į sodą buvo prišliaužę vaikų 
ir jau sėdėjo medžių šakose. Kiekviename 
medyj, kurį jis matė, sėdėjo mažas vaikas. 
Ir medžiai buvo taip nudžiugę sulaukę vaikų, 
kad pasipuošė žiedais ir švelniai mosavo sa
vo rankomis virš vaikų galvų. Paukščiai 
skraidė aplink ir čireno iš džiaugsmo, o gė
lės žiūrėjo virš žalios žolės ir juokėsi. Tai

buvo malonus vaizdas. Tik viename kampe 
dar buvo žiema. Tai buvo nuošaliausias sodo 
kampas, ir jame stovėjo mažas berniukas. 
Jis buvo taip mažas, kad negalėjo pasiekti 
medžio šakų, ir vaikščiojo apie medį grau
džiai verkdamas. Vargšas medis tebebuvo 
apdengtas Sniegu ir šerkšnu, ir Šiaurės Vė
jas tebesiautė ir tebeūžė virš jo.

"Lipk, mažasis berniuk!” — sakė medis 
ir lenkė savo šakas taip žemai, kaip tik ga
lėjo, bet berniukas buvo per mažas.

Ir kai Milžinas žiūrėjo pro langą jo šir
dis minkštėjo. “Koks aš buvau savimyla” — 
sakė jis — "dabar aš žinau, kodėl Pavasaris 
nenorėjo čia ateiti. Aš įkelsiu tą vargšą ber
niuką į medžio viršūnę ir po to aš nuversiu 
sieną ir mano sodas bus vaikų žaidimo aikš
tė visada ir visiems laikams!”

Jis iš tikrųjų gailėjosi, kad buvo taip pa
daręs.

Jis nuslinko laiptais žemyn ir, tyliai atsi
daręs duris, išėjo į sodą. Bet kai vaikai jį 
pamatė, jie taip išsigando, kad visi išbėgiojo 
ir sode vėl pasidarė Žiema. Tik mažasis ber
niukas nepabėgo, nes jo akys buvo pilnos 
ašarų ir jis nematė Milžino ateinant.

Ir Milžinas vogčiomis prisiartina prie jo, 
paėmė jį ant rankų ir įkėlė į medį. Medis 
tuojau pražydo, paukščiai atskridę čiulbėjo, 
ir mažas berniukas ištiesė savo rankutes ir 
apkabinęs jomis Milžino kaklą jį pabučiavo. 
Ir kiti vaikai pamatę, kad Milžinas nebebuvo 
piktas, atbėgo atgal, ir su jais atvyko Pava
saris. “Šis sodas, mažieji vaikai, dabar yra 
jūsų!” — pasakė Milžinas ir, paėmęs didelį 
kirvį, nuvertė tvorą.

Ir dvyliktą valandą, kai žmonės važiavo į 
turgų, jie matė Milžiną žaidžiant su vaikais 
gražiausiame, kokį jie kada buvo matę, sode.

Visą dieną jie žaidė ir vakare jie atėjo 
pas Milžiną, pasakyti jam sudie.

“Bet kur yra jūsų mažasis bičiulis?” — 
paklausė jis, — “berniukas, kurį aš įkėliau į 
medį?” Milžinas jį labiausiai pamilo už jo 
pabučiavimą.

"Mes nežinome”, — atsakė vaikai — “jis 
išėjo”.

"Jūs turit jam pasakyti, kad jis nieku 
nesirūpintų ir rytoj čia ateitų” — pasakė 
Milžinas. Bet vaikai sakėsi nežiną, kur jis 
gyvena, ir anksčiau jo niekad nematę. Milži

nas buvo labai nuliūdęs.
Kiekvieną popietę, pasibaigus pamokoms, 

vaikai ateidavo ir žaisdavo su Milžinu. Bet 
mažasis berniukas, kurį Milžinas pamilo, 
nesirodė. Milžinas buvo malonus visiems vai
kams, tačiau jis ilgėjosi savo mažojo drau
go ir dažnai kalbėjo apie jį. “Kaip aš norė
čiau jį pamatyti!” — sakydavo jis.

Praėjo daug metų. Milžinas paseno ir nu
silpo. Jis nebegalėjo daugiau žaisti, todėl jis 
sėdėjo didelėje kėdėje ir stebėjo žaidžiančius 
vaikus ir stebėjosi savo sodu. “Aš turiu daug 
gražių gėlių, bet vaikai yra visų gražiausios 
gėlės”.

Vieną žiemos rytą besirengdamas jis pa
žiūrėjo pro langą. Jis nejautė Žiemai jokios 
neapykantos, nes žinojo, kad Pavasaris buvo 
tik užmigęs ir kad gėlės ilsėjosi.

Staiga jis nustebęs patrynė akis, žiūrėjo 
ir žiūrėjo...

Iš tikrųjų, tai buvo nuostabus vaizdas. 
Tolimiausiame sodo kampe stovįs medis bu
vo visas apsidengęs švelniais baltais žiedais. 
Jo šakos buvo iš aukso ir sidabro vaisiai ka
bojo ant jų. Po medžiu stovėjo tas mažasis 
berniukas, kurį jis mylėjo.

Su dideliu džiaugsmu nubėgo Milžinas 
laiptais žemyn į sodą. Jis skubėjo per žolę ir 
pribėgo arti vaiko. Kai jis priėjo visai arti, 
jo veidas pasidarė raudonas iš pykčio, ir jis 
sušuko: "Kas išdrįso tave sužeisti?” Vaiko 
rankučių delnuose buvo dviejų vinių žymės; 
tos žymės buvo ir jo kojelėse.

"Kas išdrįso tave sužeisti?” — šaukė Mil
žinas, “pasakyk man, aš pasiėmęs savo didįjį 
kardą jį užmušiu!”

“Ne”, — atsakė vaikas, — “tai yra Meilės 
žaizdos”.

“Kas tu esi?” — paklausė Milžinas, jį apė
mė nežinomas pagarbos jausmas ir jis atsi
klaupė prieš mažąjį vaiką.

Vaikas šypsojosi Milžinui ir pasakė jam: 
"Tu leidai man žaisti tavo sode; šiandien tu 
ateisi pas mane į mano sodą, kuris yra Dan
gus!”

Ir kai vaikai atbėgo tą popietę jie rado po 
medžiu, pasipuošusiu baltais žiedais, Milžiną 
gulint negyvą.

(Iš The happy prince and other tales 
London 1888, vertė mokyt. M. Rauda.)
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•- Barbora Žiūrytė, gerai ži
nomo lietuvių veikėjo Žiūrio 
duktė išvyko studijuoti medi
cinos techniką į Ohio valsty
bės universitetą.

• Juzė Augaitytė, Lietuvos 
operos solistė nuo š. m. ru
dens veda dainavimo klasę 
Combs College of Music Phi
ladelphia, Pa. Ši mokykla 
įsteigta 1885.

• Uet. kalbos skyrius įsistei
gė Philadelphia, Pa. Valdybon 
išrinkti: pirm. prof. dr-as A. 
Salys, vicepirm. L. Dambriū- 
na$. sekr. A. Klimas.
• Lietuvos vyčiai, scenos me

no mėgėjai: Pranas Jurgutis, 
Elena Gudauskaitė. Antanas 
Jurkėnas, Richard Jurgaitis ir 
kiti sudarė Liet. Vyčių Chica
gos apskr. dramos ratelio vei
kimo planą.
• Algirdas Ramonas, kuris 

prieš metus iš tremties atvyko 
Chicagon, grįžta Vokietijon 
tęsti pradėtą medicinos moks
lą.
• Kun. Ant. Zakarauskas, 

Šv. Kryžiaus parap. vikaras 
Chicagoje, pagamino spalvuo
tą filmą “Šventųjų Metų ke
lionė”. Spalio 22 d. filmą buvo 
rodoma parapijos salėje. Žiū
rovai stebėjosi, kaip neturė
damos didesnio patyrimo fil
mų mene kun. A. Zakarauskas 
galėjo pagaminti tokią filmą.
• Lietuviškas kryžius ren

giamasi pastatyti “Tarptauti
niame Draugystės sode”, kuris 
yra didžiame Michigano mies
tai parke. Tame sode daugelis 
taiitų turi įsirengusios savo 
tautinius darželius.
• Hypatia Yčaitė, baigusi 

Kolumbijos universitetą, išvy
ko-dirbti Harvardo universite
to bibliotekon. Prieš kelis me
tus dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje Washingtone, kaipo ver
tąją.
• Chicagos kard. Stritch da

lyvavo Dievo Apvaizdos liet, 
parapijos 50-ties met. jubilie
jaus pamaldose ir pasakė pa
mokslą, kuriame priminė da
barties pavojus Europai ir 
Lietuvos kančias. Skatino 
melstis už lietuvius.

Netikėta mirtis mūsų gero 
parapijiečio ir ištikimo tėvy
nės sūnaus Anufro Kazlausko, 
sukrėtė visus parapijiečius, ar
timus draugus ir gimines, 
ypač velionio šeimą.

Aprūpintas paskutiniais sa
kramentais atsiskyrė iš mūsų 
tarpo sekmadienį spalio 15 d., 
6-tą valandą vak.

Pašarvotas buvo Markevi
čiaus ir sūnų laidojimo koply
čioje. Į laidotuves skaitlingai 
atsilankė draugai bei draugės, 
giminės ir pažįstami; taip pat 
visi parapijiečiai, kad atidavus 
paskutinę pagarbą savo geram 
draugui.

Prie velionies karsto buvo 
sudėta daug gražių gėlių, ypa
tingai dvasinių — šv. Mišių. 
Velionies karstą gausiai lankė 
dvasiškiai ir vienuolės, pas 
kurias per keletą metų dirbo. 
Ką jau besakyti apie drau
gus, kurių velionis tiek daug 
turėjo.

A. a. Anupras Kazlauskas 
buvo labai malonus ir draugiš
ko būdo, nuoširdus parapijos 
reikalų ir tėvynės laisvinimo 
rėmėjas; labai rūpinosi trem
tinių reikalais.

Ne stebėtina, kad jojo kars
tą skaitlingai lankė giminės, 
pažįstami ir tremtiniai. Bažny
čion taip gausiai atsilankė 
tuviai atiduoti paskutinę 
garbą savo geram tėvynės 
nui, kuris per daugelį metų
užmiršo jos ir visuomet rėmė 
nelaimės paliestus jos sūnus 
tremtinius.

Palaidotas iš šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Šv. Mi
šias atnašavo prie didžiojo al
toriaus kun. A. E. Gradeckas, 
prie šv. Marijos Edv. Radzevi
čius, prie Saldžiausios Širdies 
altoriaus kun. A. Zanevičius. 
Sanktuarijoj meldėsi kun. 
Lawrence Dolan, O. P.

Į šv. Mišias atsilankė šv. 
Marijos mokyklos mergaitės 
ir berniukai, nes velionės duk
relė lanko tą mokyklą. Kaip 
yra malonu būti katalikiškos 
mokyklos globoje.

Į paskutinę poilsio vietą 
mūsų gerą draugą bei bičiulį 
palydėjo skaitlingai draugai, 
giminės bei parapijiečiai.

A. a. Anufras paliko nuliū
dusią žmoną Judytą Kazlaus-

kienę, sūnų Leoną, dukrelę 
Marytę ir kitus gimines bei 
draugus. Liūdesio valandoje, 
reiškiam pasilikusiai 
gilią užuojautą. Tegul 
Dievas suteikia savo 
mam tarnui amžiną 
Dangaus Karalystėje.

šeimai 
gerasis 
ištiki- 

ramybę
M.

BROOKLYN, N. Y.
Minėjo 30 metų vedybinio

gyvenimo sukaktį

Ignacas ir Vera Svilainiai, 
gyv. 165 Irwin St. minėjo 30 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga A. S. Petra- 
šai ir A. J. žindžiai ir sesutė

DARBINI HZ A S

J. A. Terebeizai su giminėmis šaunios puotos surengimą mū- 
ir draugais suruošė puikią 
puotą. Svilainius pagerbti jų 
pačių rezidencijoj. Dalyvavo 
daug svečių ir viešnių. Svilai
niai gavo daug sveikinimų, lin
kėjimų ir dovanų. Joana Tere- 
beiziūtė įteikė gražų gėlių bu
kietą.

Dalyviai buvo pavaišinti 
skaniais valgiais. A. Matulis 
pasveikino jubiliatus ir sve
čius. Linkėjo p.p. Svilainiams 
ilgiausių metų ir geriausios 
sėkmės. Po to visa eilė draugų 
pareiškė p.p. Svilainiams gra
žiausius linkėjimus.

Pp. Svilainiai pareiškė padė
ką rengėjams, giminėms ir 
bendrai visiems dalyviams. 
Dėkojo už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas. Po to visi 
linksminosi iki vėlumos.

Aguona.

PADĖKA

šų 30 metų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Dėkoja
me šeimininkėms:: A. Petru- 
šienei, A. Žindžienei ir J. Te- 
rebeizienei,' patarnautojoms, J. 
T. Sinkevičiams, programos 
vedėjui p. A. Matuliui. Taipgi 
dėkojame visiems už sveikini
mus, linkėjimus ir dovanas. 
Joanai už gėlių bukietą. Tik
rai buvo viskas puikiai suruoš
ta. Mums sunku rasti žodžių, 
kuriais galėtume, visiems taip 
padėkoti, kaip pridera ir mūsų 
širdis jaučia. Nors ir paprasti 
šie žodžiai, bet jie eina iš gi
lumos mūsų širdžių. Tas įvy
kis pasiliks mūsų atmintyse ir 
širdyse amžinai.-

Ignas ir Vera Svilainiai

Tremtinių komitetas, vykdys 
damas Haitford, Conn., Man- 
chester, Conn. ir apyl. tremti
nių nutarimą, intensyviai ruo
šiasi padėkos dienai, kuri bus 
gruodžio 10 d. 11 vai. pamal
dos už sponsorius ir kitus ge- 

(pamokslą sakys 
Yla), 4 vai. po 
pobūvis - vaka- 
parapijos mo

r •

PADĖKOS DIENAI

Nuoširdžiai 
A. Petrašams, 
sesutei J. A.

dėkojame p.p.
A. Žindžiams, 

Terebeizams už

• Seselės pranciškietės Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklo
je moko lietuvių kalbą. Kun. 
Kęstutis Baldys dėsto Lietu
vos istoriją ir literatūrą.

rada rius 
prof. kun. St. 
piet specialus 
rienė lietuvių 
kyklos salėje.

Rengėjai yra susirūpinę, kad 
kiekvienas sponsorius, atsi- 
kvietęs tremtinius į Hartford, 
Manchester ar apyl. nebūtų 
pamirštas. Todėl visi tremti
niai, kurie dėl įvairių aplinky
bių išvyko iš šių apylinkių, 
maloniai prašomi juo greičiau 
ir nevėliau lapkričio 15 dienos 
pranešti savo sponsorių ir ki
tokių geradarių vardus, pavar- 

adresus rengimo komi- 
Balčiūnas, 250 Col-

liūs St., Hartford, Conn.
Iškilmių metu .visiems spon- 

soriams bus įteikti specialūs 
padėkos lapai. Truputį kitokie 
padėkos lapai bus įteikti ar 
paštu nusiųsti ir tiems gera
dariams, kurie tremtiniams 
padėjo susirasti darbą, butą, 
buvo siuntę siuntinių ir pan.

Hartfordo ir apyl. tremti
niai, kurių adresus žino komi
tetas, gaus smulkias informa
cijas paštu iki lapkričio 5 die
nos. K-s pranešimo negaus ar
ba gyvena kitur, informacijų 
klauskite aukščiau nurodytu 
adresu.

Tremtinių Komitetas ir 
Padėkos Dienai Ruošti 

komisija. 
Kun. V'. Bagdanavičius,

des ir 
sijai:: V.

•
M.I.C., kuris tremtyje redaga
vo laikraštį “Naujasis Gyveni
mas”, dabar talkininkauja 
kun. V. Paruliui, M.I.C. reda
guoti religinį žurnalą “Lai
vas”.

lie- 
pa- 
sū- 
ne-

_ 40‘ties metų gyvavimo sukaktis
Z Brockton, Mass.
-Š. m. spalio 28 d., Šv. Roko 

parapijos salėje, Kazimiero 
Lietuvių Piliečių draugija su
rengė šaunų bankietą. kurio 
tikslas buvo atžymėti tos 
draugijos 40-ties metų gyva
vimo sukaktį. Bankietas buvo 
pradėtas pirmininko įžangos 
kalba ir klebono kun. Pr. Stra
kausko malda. Jaukus tai bu
vo pokylis. Senieji nariai, tos 
draugijos organizatoriai jautė
si gana gerai, nes draugija yra 
daug sušelpusi ir ligoje ir po
mirtinėmis pašalpomis. Šios 
draugijos tikslas buvo dar 
platesnis: vienyti lietuvius į 
draugiškumo ryšius, teikti pa
galbą nariams tapti Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiais 
ir t t. Draugija yra prisidėjusi 
prie Lietuvos laisvinimo iš 
okupantų žiaurios letenos. Pir
mojo pasaulinio karo 
daug aukavo Lietuvos 
lams. Siuntė atstovus j 
vių šaukiamus seimus. 
Lietuvos Paskolos

metu 
reika- 
lietu- 
Pirko

Bonus ir

kitais būdais šelpė Lietuvą ir 
ten gyvenančius mūsų brolius 
ir seseris.

Kad sustiprinus draugijos 
iždą, buvo įsteigta — Kasimer 
Sočiai Club, Ine. Iš šio klubo 
iždo buvo daug aukota ge
riems tikslams. Yra nemažai 
aukojusi bažnyčios ir labdary
bės reikalams. Draugija prisi
dėjo prie pastatymo paminklo 
Antro Pasaulinio Karo žuvu- 
vusiems Brocktono lietuviams 
kariams prisiminti.

Jaukioj vakarienės puotoj 
dalyvavo skaitlingas kazimie- 
riečių ir jų bičiulių būrys.

Meninėje bankieto progra
moje dalyvavo dain. Adomas 
Barauskas, Juozas Salučka, o 
jiems akompanavo p. Olga 
Falcon. Po bankieto buvo ir 
smagiai pašokta.

Visi dalyviai gavo po gražią 
programinę knygutę, kurioj 
randasi trumpa draugijos isto
rijoje ir veikiančios valdybos 
bei vakaro vedėjo kun. Pr. 
Strakausko paveikslai. Rap.
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Išrinkime Gubernatorių
KURIS Paskelbė

LIETUVIŲ DIENĄ
Mass. Valstijoje

Lapkričio-Nov. 7 d. Mass. valstijos balsuotojai rinks gubernatorių sekan
tiems dvejiems metams. Mes norime, kad šiuose rinkimuose antram termi
nui vėl būtų išrinktas dabartinis gubernatorius Paul A. Dever.

Lietuviams yra labai svarbu, kad Paul A. Dever pasiliktų gubernato
rium ir toliau. Mes visi lietuviai nuoširdžiai trokštame, kad Lietuva vėl taptų 
laisva ir nepriklausoma valstybe. Tat, mes lietuviai, turime vieningai pa
remti šiuose rinkimuose gubernatorių Dever, kuris pakartotinai remia mūsų 
troškimą — Lietuvos išvadavimą iš okupantų rusų nagų.

Mes lietuviai, gurber. Paul A. Dever esame daug skolingi už jo prokla
maciją. paskiriant Vasario 16 d. Lietuviu Diena Mass. valstijoje. Jis tą pa
darė savo tarnybos abejais metais, stipriai pabrėždamas, kad Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma. Respublikonai gubernatoriai nei vienas nėra to pada
ręs; jie ignoravo Lietuvą.

Gubernatorius Paul A. Dever, ne tik užjaučia Lietuvos skausmus ir var
gus, bet jis pilnai pripažįsta lietuvius, suteikdamas lietuviams vyrams ir 
moterims savo administracijoje aukštą vietą. Jis nėra yankis — ’ blue-blood”. 
kuris eitų tik su turtuoliais, bet jis yra tikras darbo žmonių draugas ir prie- 
telius. Jis yra darbo žmonių gubernatorius.

Be to, gubernatorius puikiai subalansavo valstijos biudžetą nepakelda
mas taksų. Mes esame tikri, kad jis pilnai užsitarnauja lietuvių paramos. Jis 
yra pats tinkamiausias vyras būti šios valstijos gubernatorium Mes lietuviai 
už jo nuoširdumą atsimokėkime savo nuoširdumu — Lapkr.-Nov. 7 d. balsuo
kime už Paul A. Dever.

Nuoširdžiai prašau balsuoti ir kitus paraginti, kad ir jie atiduotų savo 
balsą už lietuvių draugą-gubernatorių Paul A. Dever.

JOH.V J. GRIGALUS

DIDELISNLABDARYS 
DIDELIS STATYTOIAS 

ŠAUNUS GUBERNATORIUS 
DIDELIS LIETUVIŲ DRAUGAS IR PRIETELIUS

John J. Grigalus,
52 G St., So. Boston

Election-TUESDAY'NOVEMBER 7+h
*
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-ŠACHMATAI
— veda K Merkis —

Lynu 3-2. 
kuri pr. 

garbingai 
antrą vie-

414 č iii

□ Metropolitan Cheoti League 
pirmenybė* prasidėjo spalių 
27 d. Lietuviai rungėsi Lynn’e, 
Boylstono klubas — Nevton'e 
ir Harvardo universitetas — 
Cambridge. Šių metų pirmeny
bėse, kaip matome, rungiasi 6 
klubai A klasėje, o B kl. — 
keliolika klubų.

Į A kl. šiemet įkeltas naujas 
narys — Cambridge YMCA.
□ Laimėta prieš 

Lietuvių komanda, 
metų pirmenybėse 
sukovojo ir laimėjo
tą. Bostone, į šių metų pirme
nybes stoja gerokai pakeistu 
sąstatu. 3 praeitų metų ko
mandos dalyviai yra išvykę į 
kitus miestus, būtent: Taut- 
vaiša, Sandargas ir Staknys.

Praeitą penktadienį, spalių 
27 d. mūsų vyrai rungėsi Lyn
n’e su vietos šachmatų klubu 
ir pelnė pirmuosius taškus, 
įveikdami Lynną santykiu 3-2.

Rungtynių - pasekmės: Škė
ma - Pike 1-0, Merkis - Hei- 
sing 0-1, Returakis - Perkins 

Kubilius - Brown y>- 
l/2 ir Kontautas - Spigel 1-0.
□ Bostono Citj’ pirmenybės 

prasideda lapkričio 1 d. naujo
se Boston City patalpose. Da-

lyvaus Kazys Škėma ir Kazys 
prasidės lapkričio 5 d., Cam
bridge YMCA patalpose. Jose 
Merkis. B kl. Bostono p-bės 
dalyvaus Petras Kontautas ir 
Jonas Starinskas.

□ New Yorko LAK šachma
tų sekcijos vadovu išrinktas 
Edv. Staknys, pernai dalyva
vęs Bostono komandoje.

Šachmatininkai renkasi 
LAK patalpas kas trečiadienis 
ir šeštadienis.

□ Chicago* Grandis ■’alyvaus 
lygos pirmenybėse si pirmąją 
komanda, o antroji grandiečių 
komanda numato visą eilę 
draugiškų rungtynių su Chica
gos klubais.
□ Chestą Review (N. York) 

spalių numery aprašo Naujos 
Anglijos pirmenybes, kuriose 
Kazys Škėma iš Bostono, lai
mėjo antrą vietą.
□ Vienos Hietzing klubas 

viešėjo Olandijoj ir įveikė 
Amsterdamą 8'/2 - 7 ’/j, Leu- 
warden 6’/z - 1^2 ir Einthore- 
ną ll1/: - 4*/>.
□ Buenos Aires buvo jubilie

jinis turnyras, kurį laimėjo M. 
Czemiak su 11-3 taškų*, 
Marini 10 - 4 ir 3. Iliesco.

Garsiosios Dionne penketukės laike vieno vizito New Yorke iškaluso šv. Patricko 
katedroje šv. Mišių. Iš dešinės į kairę: Yvo ne, Emilie, Marie, Annuette ir Cedle.

BALF Centre gautos aukos 1950 m. rugsėjo m?n.
Alabama

Mobile, V. Vainiūnas $5.00.
California

Los Angeles, Mrs. Dergela 
$10.00.

Connectieut
Stamford, SLA 168 kuopa 

$25.00.

TREJANKA
\ti-£ . -
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-

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

2.

Lietuvos Generalinio Konsulato
New Yorke paieškomi asmenys

k., Skuodo vi., Kretingos ap. 
Marasaitė (Marasas), Elena, 

iš Skriaudučio k., Marijampo
lės ap.

Masaitienė - Dembinskaitė, 
Magdė ar Ona, ir jos sesuo 
Ona ar Magdė, iš Tarpučių k., 
Marijampolės ap.

Mašiotienė - Bagdžiūtė, Pet
ronėlė, iš Bundžių k., Butri
monių v., Pivašiūnų par., Aly
taus ap.

kilęs iš KląjįMdoRM- Afaumokas, Antanas, iš Nau
miesčio, Šakių ap.

Navarauskas, Stanislovas, 
iš Oėnų v., Šiaulių ap.

Navickas, Jonas, iš Telšių. 
Nikštaitienė - Titlutė, Mari

ja, iš Šilininkų k.
Paulikaitė - Šeputienė, Mari

ja, ir vyras Šeputis, Jurgis, 
kilę iš Skaudvilės v., Tauragės 
apskr.

Petravičius, Ignas ir Stanis
lovas ir sesuo Vincenta, 
Kristeniškių k., Raseinių 

Pieškaitė, iš Kuršėnų, 
lių apskr.

Pokelis, Stanislovas ir 
na.

Ramuškienė,
(buv. našlė
(Juodis), ir vyras 
Antanas.

Runas, iš Bundzų 
čių v., ir par., Šakių

Šarmavičius, iš Žūklių k., 
Pabaisko v., Ukmergės ap.

Sausdravaitė - Barzdis, Zu
zana, iš Luknėnų k., Plungės 
par., Telšių ap.

Skirgailaitės - Rimantienės, 
Malvinos ir jos vyro Rimanto, 
Vlado, iš Babtų vi., Rauno ap. 
giminės prašomi atsiliepti.

Sloninskas, Juozas, iš Aly
taus ap.

Stankauskas, Jonas ir Teo
filė.

Bagdžiūtė - Mašiotienė, Pet
ronėlė, iš Bundžių k., Butrimo
nių v., Pivašiūnų par., Alytaus 
apskr.

Barzdis - Sausdravaitė, Zu
zana, iš Luknėnų km., Plungės 
par., Telšių ap.
- Berger, Joseph ir Matilda, iš 
Kybelkių km., Virbalio v., Vil
kaviškio ap.

Čeplinskas, Juozas ir žmona 
Kockevičiūtė.

Christ, 
krašto.

Cypas, Domininkas ir Justi
nas, iš Skapiškio, Rokiškio a.

Daučiūnienė, Marytė, gyve
nusi Kaune, ir vyras Daučiū- 
nas. Jonas.

Dembinskaitės, Magdė ir 
Ona, viena jų ištekėjusi Ma
saitienė, iš Tarpučių k., Mari
jampolės ap.

Eibukas, Pranas, iš Burve- 
lių - Užbalių km., Surviliškio 
valsčiaus.

Gaidukas. Petras, sūnus A- 
domo, iš Kujališkių k., Gulbi
nų v., Panevėžio ap.

Ivanauskaitė, Ona, iš Varnių 
Paežerių.

Jasinauskas, Petras.
Jočytė, iš Kauno ap., sesuo

Rožės Prosvevičienės.
Karsokas, Juozas.
Rimanto, Vlado ir jo žmo

nos Skirgailaitės - Rimantie
nės, Malvinos, iš Babtų vai., 
Kauno ap.

Kiverytė - Louis, Magdė, gy
venusi East Orange, N. J.

Kockevičiūtė - Ceplinskienė 
ir vyras Čeplinskas, Juozas.

Liekis, iš Stokaičių k., Žvin
gių par., Vainuto v., Tauragės 
apskr.

Louis - Kiverytė, Magdė, gy
venusi East Orange, N. J.

Lukšas, Jonas, iš Narvydžių

1.

iš
ap.
Šiau-

Jani-

Magdalena 
Adolfo Juodžio 

Ramuška,

k., Plokš- 
ap.

Melskimės lietuviškai!
Didysis Ramybes Šaltinis. Surinko ir išleido Kun. 

P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00

Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M.
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu- 
pinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos

’ .. * 'apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

“DARBININKAS"
366 W Broadway, So. Boston 27, Maas.

2.

3.

mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mencos, 
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.

ALEXANDEB’S CO.
414 W. Brmdway 

South Boston 27, Mass.

I

I

I

i
I

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Offlo* Tel. SOuth Boaton 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maa*

TKL. PA—7 1233 W
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Mt. Hope Florist lį.£

formerly Jacob’s,
the Florist

73 Battles Street
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages

Chicago, III.
9th Ward Lithuanian Demo- 

eratie Club. 100.00, J. Fabijo
nas 5.00, Mrs. M. Tverijonas 
5.00, Pranas Jagminas 5.00, 
Emil Arliūnas 5.00; Melrose 
Park, Vytas Suopys Liet. 
Tremtinių Dr-ja 20.00; Park, 
BALF 117 skyrius už Liet. 
Tremtinių Draugiją 20.00.

Massachusetts
Walpole. BALF 22 skyrius 

100.00.
Michigan

Grand Rapids, Carl Kunigė
lis 10.00; Detroit, Anna Yan- 
kus 12.00; Albion, V. Simaš- 
kevičius (Sk.) 25.00.

Nebraska
Omaha, Liet. Tremt. Bendr. 

Skyr. 26.00.
New York

Brooklyn, Jonas Cijūnėlis 
5.00, Mr. Žukas 2.00, Eliza- 
beth Jarmala 20.00, L. Kuli
kauskienė 2.00, Stepas Zobars- 
kas 5.00, J. Ratkelis 10.00, 
Justinas Sadauskas 5.00; 
Bronx, Karolis Vaičiūnas 5.00; 
Bay Shore, L. I., F. Laukaitis 
10.00; Dolgeville, A. Kindurys 
5.00; New York, Ig. Simonai
tis $.00;
BALF 
Plains,

nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
už prisiųstas aukas lietuvių 
tremtinių šalpos ir imigraci
jos reikalams.

Artėjant žiemai, didėja ir 
šaipos reikalingumas, šalpos, 
imigracijos ir įkurdinimo dar
nias tęsiamas toliau, iki di
džiuma lietuvių bus įkurdinti 
Amerikoj ir kitur.

1958 m. liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėn. 

apyskaita
PAJAMOS:

Balansas 1950 m. liepos 1 d. 
$10,773.49; balansas gerybė
mis — 9,000.00. Viso $19,773.- 
49.

Aukų gauta $3,011.78; 
transportacijai 120.00; narių 
mokesčių 164.00; namo nuo
ma 335.00; maisto produktų 
gauta 7,594.00; gerybių gauta 
7.566.00; grąžinti permokėji
mai 1.20. Viso: $18.791.98. Vi
so labo $38.565.47.

IŠMOKBJ4MAI:
I Al Tiesioginei šalpai' $15,- 

363.00. (Bl Imigracijai ir 
įkurdinimui: $2,768.80. (C)
Sandėlio išlaidos: $1.110.07. 
(D) Administracijos išlaidos: 
$3.719.88.

Viso išmokėjimų $22,961.75. 
Gerybių atrankos
mos medžiaga 1,447.00. Viso 
$24.408.75.

Balansas 1950 m. rugsėjo 
30 d. $6,156.72. gerybėmis — 
8,000.00. Viso $14.156.72.

ei ją, bet kartu ir mirtį. Indėnų 
mažai bepaliko, ir tie sukišti į 
rezervatus.

Vienas toks rezervatas ligi 
šiol buvo N. Dakotoje, Missou- 
ri upės slėnyje. Čia gyvena 
apie 300 indėnų šeimų, viso 
apie 2000 žmonių. Ant Mis- 
siouri upės statoma užtvanka 
elektros jėgai gaminti užlies 
apie 200.000 akrų žemės. Toje 
vietoje susidarys didžiulis eže
ras. Jo pakraščiuose dar liks 
apie 300,000 akrų 
negalima bus nei 
tilpti nei gyventi, 
keliai, nutrauktos
elektros linijos, užlietos 
kyklos ir bažnyčios. Indėnai 
turi išsikelti ir kurtis naujoje 
vietoje. Jie tam gauna apie 12 
su puse milijonų dolerių — po 
6000 dolerių kiekvienas. Bet 
daugumas norėtų geriau turė
ti senas sodybas, negu pinigą.

N AMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name ii 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. Tai. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

a Specialty

GRABORIAI

Rochester, ALT- 
skyrius 500.00; White 
Pr. Kačioni6 10.00.

Pennsylvania
Carbon. J.J. BernitskyPort

10.00.
NARIŲ MOKESČIAI

BALF 76 skyr., Detroit, 
Mich. 1.00.

BALF Direktorių Taryba

Titlus. Simon, iš Šilininkų k.
Titlutė - Nikštaitienė, Mari

ja, iš Šilininkų k.
Vaičiūnas, Kostas ir Leonar

das, iš Panevėžio ap.
Vanagaitytė, Julė ir Marija, 

iš Kepštų k., Šakių ap.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

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

Jei dar neturite geros 
•lietuviškos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

Šiuo siunčiu $.................... ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę ______________

pavardė

... adresas

F

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas 
495 Cohunbte Road 
arti Uphams Corner
Dorchester, Mass.

žemės, bet 
visiems su- 
Bus užlieti 
telefono ir 

mo-

Tel. AV 2-4026

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
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 
8outh Boston, Maąą.

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
•Outh Boston 8-3960

YAKAVONIS 
ftmernJ Home

741 No. Main St
Brocktcn, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balgamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1500ir įpakavi- *t**W«*“M«««**«**M*i**ttt«***M«*«**MMM*
*

*****
**
*****
*
»
*

**
BROCKTON, MASS. *

8-0771 *»

•H
*
*
♦
4- 
•e

CIVILIZACIJA LR TOLIAI 
PERSEKIOJA INDĖNUS

odžių žmonių, vadinamų indė
nų, vargai prasidėjo tada, kai

* 
*•
4-
4- 
4-
4-
4-
4.
4*

Visi gerai žino, kad raudon- X
4-
4-
X
♦
*

baltieji ėmė kurtis jų žemėje. * 
Jie atnešė aukštesnę civiliza- J

Negaišuok
i

DARBLAIKIO su
PEČIŲGELA

•T1
Raumcninc f» lūgėlą greitai palrng- 

»inkit su Johns n o PEČIU PLESTE- 
RIU — beveik tas pats, ką dėvėtum 
šildančia paduškaite. Jis 
pai: <1> Atgal-na šildanti,
kraują i skaudamą vietą 
nuvargusi<ltis raumenims 
skausmo smūgius. (3) 
kaitė palaiko šilumą 
landas.

* Pirkit Johnson’o

veikia trejo- 
gvdantį

(2) Gelbsti
- sumažina 

Flanelin? paduš- 
per valandų va-

PEČIŲ PUSTE- 

raišalų gamyboj Gauamas visose vais- 
tlntee

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmail Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

WAITRUS
Funeral Home

197 Webster Ave^ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
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 j kitu* 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.

Pristatome Alų ir Toniką ! 
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir .

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

BOIUS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas i

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6V6.
Pirmininkė — Kva MarĮralml,

625 E. 8th 8t. So. Boaton. Man. 
TeL SOuth Boaton 8-1296.

Vice-PinnininkS—B. GattfflnietA
8 Winfield St., So. Boaton, Maa>. 

Prot RaM. — Stela Overkleni,
5S5 E. Sth St, So. Boaton, Kam. 

Finansų Balt — B. COnien*,
409 Broadway, So. Boaton, Mass. 

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

51 Tampa St, Mattapan, Mf
Tvarkdart — M- Matejoikienž. 

865 E. 5th St. So. Boston, Mass.
Kaso* GI —Elzbieta AukžtlkainytA 

110 H St, So. Boaton, Masa.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
▼-kare, Parapijos salėje, 492 E. 
Sevsnth St_ So. Boaton. Mase.

Visais draugijos reikalai^ kreipkitės 
pM protokolų

8V. JONO EV. BU PA6ALPINC6 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininką* — Viktoras Madonl*.
21 Sanger St, So. Boston, Mm*

Vice-Pirm. — Vincą* Stakutia, 
884 Sixth St, So. Boston, Mum

Protokolų Rait — Kazy* Rusteika 
206 L St, So. Boaton, Maas.

Fin. Rast — Aleksandras Ivaėka, 
440 E. 81xtk St, 8o. Boaton, Maas. 

Iždininkas—Stasy* K. Griaanavičiua, 
<09 E. Sev*nth St. & Boston, Kasa 

Manėalka — Jonas Zaiki*.
22 Beethoven St., Roxbury. Mass.

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

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St, So. Boston. Maas 
Visai* draugijos reikalais kreipki

tės pa* protokolų rattialnką

W AITT
FUNERAL HOMB

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mm*. 

Edmrd j. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
BateamuotojM 

internavimas Dieną tr Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0615

SOuth Boston 8-2609

t

Nemano Ilgesys, 
poezija. Parašė J. Aistis. Išleido 
Lietuvos Pranciškonai. 78 pusi. 
Kaina $1.00.



Antradienis, Spalio 31 d., 1950

'AL KRYTISG stoviu ..

aš Bostone mačiau ir glrdė/ui, 
pavirtęs nematoma dvasia

Visi links.

fmos—
Bažnytinės žinios

Aatradieais yra pasninko 
diena — Vigilija prieš Visų 
Šventų šventę. 3 v. p.p., Mari
jos Vaikelių draugija eis išpa
žinties. Suaugusių išpažintys 
bus klausomos 3:30 v. p.p., ir 
7:30 v. v.

Trečiadienį Visų Šventų di
delė šventė. Kiekvieno katali
ko pareiga tą dieną išklausyti 
Žv. Mišių. Šv. Mišios šv. Petro 
parapijos bažnyčioje bus lai
komas šiomis valandomis: 5, 
6, 7, 8, 9 ir 10. 9 vai. šv. Mi- 
lios bus vaikučiams ir jų mė
nesinė šv. Komunija. 7:30 v.v., 
bus Visų Šventų mišparai, pa
mokslas ir sekančios šventės 
mišparai.

Ketvirtadienį yra Vėlinės — 
visų sielų atsiminimo diena. 
Tą dieną gali pelnyti atlaidus 
įnirusiems tie, kurie atlaiko 
šv. Mišias, išklauso šv. Mišių, 
už lankymą bažnyčių, kapinių, 
iii maldas ir gerus darbus. Šv. 
Petro bažnyčioje šv. Mišios 
bus laikomos nuo 6 v. r. iki 9 
v. r. 7:30 v.v. bus kalbamas 
šv. rožančius ir sakomas pa
mokslas. Kurie bus priėję iš
pažinties savaitės pradžioje, 
tiems nebus reikalo eiti 
pažinties prieš pirmąjį 
šio sekmadienį.

Penktadienį 6:30 v.
Mišios bus laikomos Maldos 
Apaštalavimo intencijai. Va
kare, šv. Valanda. Po to mi- 
nimos draugijos susirinkimas.

Sekmadieni, lapkr. 5 d. 10 v. 
r. bus giedamos šv. Mišios už 
Lietuvos Dukterų draugijos 
mirusias nares ir artimuosius.

Vaikučiai pietauja
Jei nori pamatyti gražų re

ginį, nueik pietų metu į para
pijos salę, 492 E. 7th St, kur 
kasdien pietauja 80 šv. Petro 
parapijos mokyklos vaikučių. 

' Ten ponios Benzevičienė ir Sa
vickienė tiekia jiems gerus 
pietus net dviejuose kamba
riuose. Trečią kambarį užima 
50 vaikučių, kurie iš namų at
sineša savo užkandžius. Sese
lės padeda prižiūrėti besigar
džiuojančius vaikučius.

r-

Papildomos tikybos 
pamokos

Iki šiol vien Katalikų Baž
nyčia kovojo prieš Komuniz
mą, visokį materializmą bei 
kitokias klaidas. Dabar jau 
prisideda kovon ir pasaulie
čiai. Net susirūpino tuo ir 
prezidentais ir kiti aukšti žmo
nės pamatę bedievybės pasek
mes komunizme. Generolas

■ i i

vėl iš- 
mėne-

r., šv.

Eisenhoweris sako, kad The 
Crusade yra dvasinis pakili
mas ir kviečia visus į šią ko
vą už laisvę. Amerikos krikš
čioniškoji visuomenė nupirko 
Laisvės Varpą ir išsiuntė Eu
ropon, kad ragintų kovoti už 
savo išplėštą laisvę. Turėtų 
atidaryti tai akis nevienam iš 
tų 62 nuošimčių, kurie prie
šingi mokymui tikybos viešose 
mokyklose, kad pasimokytų iš 
bedievybės padarinių.

Tad siųskime savo jaunimą 
mokytis tikybos. Be parapiji
nių mokyklų, kuriose yra dės
toma tikybos mokslas ir litua
nistikos šeštadieninės mokyk
los, dar prisidės dvi pamokos 
nuo lapkričio 4 d., 9 v. r., pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St.

Tikybos pamokos bus vi
siems vaikams, kurie nesilan
ko į parapijines mokyklas. 
Taip pat tikybos pamokos 
vyks nuo lapkričio 5 d. po vai
kų pamaldų mūsų mokykloje 
prie bažnyčios.

Tikyba bus dėstoma anglų ir 
lietuvių kalbomis. Tėvai, 
pageidauja, kad viena 
kalba vaikus mokytume 
bos, malonėkite pranešti 
pamokų vadovybei.

Vestuves
Alfonsas J. Bakunas apsive

dė su Terese Sandaite spalių 
28 d., 10 v. r. Jaunavedžiai ir 
jų šeimos yra lietuvių veikė
jai. Linkime jiems laimingo 
naujo gyvenimo.

Krikštai
Spalių 29 d. buvo pakrikšty

ta Kristina, duktė Alfredo ir 
Florencijos (Sungailaitės) Bo- 
gajienų, gyv. 254 E. 9th St, ir 
Jonas Petras, sūnus Juozo ir 
Zofijos (Žilinskaitės) Korku- 
čių, gyv. 2 Washington Place.

Vakarinės mokyklos
Antradienių ir trečiadienių 

vakarais — 7 iki 10 valandos 
galima užsiregistruoti ir eiti 
mokytis aukštesnio, elementa- 
rio ir amatų mokslo nemoka
mai. Tik užsiregistruojant rei
kia užmokėti vieną dolerį, bet 
pasibaigus mokslo sezonui tą 
dolerį gausite atgal.

Aukštesnės mokyklos 
Brighton — Warren, 

Cambridge St.; Centrai
lish High Bldg.) — Montgo- 
mery & Dartmouth St.; Char- 
lestown — Monument Sq.; 
Dorchester (Dor. High Bldg.- 
Girls)— Talbot Avė. and Wa- 
shington St.; East Boston — 
White Street; Roslindale — 
Poplar and Florence Streets;
Roxbury — Warren and Mon- ’ Council’io 
trose Streets: South Boston— 
Thomas Park and G Street.

Pradinės mokyklos yra: 
Brighton (Brighton High 

i Bldg.) — Warren, near Cam-

bridge St.; Charlestown 
(Charlestown. High Bldg.) — 
Monument Square; Dorchester 
(Dor. High Bldg. - Girls) — 
Talbot Avė. and Washington 
St.; East Boston (East Bos- 
toon High Bldg.) — White 
Street; Glover Cleveland — 
Charles Street; Patrick T. 
Campbell— Lawrence Avenue; 
Roslindale (Roslindale High 
Bldg.) — Poplar and Florence 
Streets; Roxbury (Boston Cle- 
rical Bldg.); — Warren and
Montrose Streets; South Bos
ton (So. Boston High Bldg.) — 
Thomas Park ‘and G Street; 
South End (English High 
Bldg.); William Blackstone •— 
Blossom Street.

Amatų
los:

Boston 
Parker 
Brandeis
25 Warrenton 
Proper; Brighton High Branch 
— Warren, near Cambridge 
Street, Brighton; Hide Park 
High Branch — Centrai and 
Metropolitan Avė., Hyde Park; 
South Boston High Branch— 
Thomas Park and G Street, 
South Boston.

aukštesnės mokyk-

Trade High — 550 
Street, Roxbury; 
Vocational High — 

Street, City

kurie 
kuria 
tiky- 
raštu

yra: 
near 

(Eng-

VASARA - MOLIS,
ŽIEMĄ-BROLIS

, ____ ♦

Tai sena lietuviška mislė bei patarlė apibudi
nanti pečių.

Ištikrųjų, orui atšalus visi pasigendam to 
“malonaus” brolio — pečiaus.

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVE ką tik ga
vo iž dirbtuvių naujų, moderniškų patogių, įvai
raus dydžio pečių, kambariams apšiydyti. Taipgi 
kepimui ir virimui. Ateikite tų moderniškų “bro
lių” pažiūrėti į

LITBUANIAN FURNITURE CO.
326 * 328 Broadway, South Boston, Mass.

Y., “Dar- 
rėmėjai. 
“Darbinin-

Lankėsi
šeštadienį, spalio 28 d. “Dar

bininke” lankėsi L. Vyčių Cen
tro pirm. Vasiliauskas su žmo
na ir Pranas ir Julė Oreskai 
iš Binghamton, N. 
bininko” ilgamečiai 
Julė Oreskienė yra 
ko” bendradarbė.

Ta proga centro pirmininkas 
Al. Vasiliauskas lydimas vy
čių tėvo Mykolo Norkūno ap
lankė anglų skyriaus “Vyties” 
red. Feliciją Grendal.

SKAUTĖS DĖKOJA
Papildydamos “Darbininke” 

pereitą savaitę tilpusią žinutę 
apie lietuvių tautinius šokius 
Naujosios Anglijos Giri Scouts 
vadovių suvažiavime Swamp- 
scot, Mass., Bostono lietuvai
tės skautės ir vadovės reiškia 
didžiausią padėką p. Onai 
Ivaškienei ir jos tautinių šokių 
grupei. Grupės vadovė ir šo
kėjai bei šokėjos nebodami nei 
vargo nei nuovargio repetavo 
ir pasistengė nuvykti suvažia- 
viman po sunkios darbo dienos 
(tai buvo antradienis) parody
ti amerikietėms skautėms me
niškus lietuvių tautinius šo
kius. Tais šokiais didžiausią 
pasigerėjimą išreiškė lietuvai
tėms skautėms atsiųstame 
laiške Bostono Giri Scouts 

programų vadovė
sktn. Miss Marion Roberts. Ir 
pačiame tarptautiniame lauže 
girdėta daug nuostabos pareiš
kimų dėl šokių grožio bei me
niško ir darnaus jų atlikimo. 
Charakteringas vienos senes
nės skautininkės pareiškimas, 
kad ji seniai gyvenanti šiame 
krašte ir ne kartą daug gero 
girdėjusi apie lietuvius, tačiau 
tokius puikius tautinius šokius 
ji pirmą kartą mačiusi.

A. a. Ona Staniuliūtė, 
veteranė veikėja 10 dienų 

sunkiai sirgusi mirė spalio 29 
d. Ona Staniuliūtė, buvo su
silaukusi 77 metų. Mirė savo 
namuose, 177 W. 7th St. Kilu
si iš Valkininkų parapijos. A- 
merikoje pragyveno 48 metus. 
Dirbo draugijų labui, 
Lietuvos 
Pašarvota 
direktorių 
laidota iš 
bažnyčios, 9 v. r., spalio 31 d. 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Buvo taip.
Vieną gražią dieną man nu- i 

sibodo vaikščioti žmogaus pa
vidalu. Kaip ia man, sakau, 
pasidaryti nematoma dvasia. 
Išėjau į gatvę. Einu ten ir šen, 
einu į kairę, o paskui į dešinę, 
pagaliau išėjau į Broaduay, 
South Bostone. Einu prie 
‘Darbininko” namų, gi žiūriu, 
ten stovi vienas kitas tautie
tis, ir vis nepaprastas, ypatin
gas. Vieno nosis ilga, pamėly
navus, kitas perdaug nusimi
nęs, vėl kitas (perdaug links
mas. Ilgiau į juos bežiūrėda
mas įsitikinau, kad jie visi yra 
geri vyrai, tik truputį “pavar
gę”-

Einu toliau. Praėjau tuos 
gražius lietuviu namus’, ?r 
kaip juos ten vadina, einu to
liau pašto link, tik žiūriu čia, 
ant kampo, bestovįs vienas se- 
nefis, toks žilas ir gražus, toks 
malonus, kad man pasinoro su 
juo pasikalbėti. Prieinu prie to 
senelio ir užkalbinu, bet neži
nau, kas jis toks, o gal sakau, 
koks airišis.

“Are You a Lithuanian?”, 
klausiu.

“Prieteliau, — sako jis, — 
aš lietuvių kalbos niekad wne
pamiršiu, kalbėk ir klausk lie
tuviškai: ką tik žinosiu, tau 
pasakysiu; kuo galėsiu, padė
siu !”

Apsidžiaugęs pradėjau su 
juo kalbėtis. Jis paklaustas, 
kur einąs, sakosi pas Bernar
dą Brazdžionj. Norėjęs jį kiek 
paguosti; tas žymusis mūsų 
dainius dirbąs naktimis pas 
Keibalą. Senelis susirūpinęs, 
kad jis nenusimintų, nepasi
duotų pesimizmui.

Jo žodžiai buvo tokie malo
nūs, kad aš galėčiau su juo 
apie viską kalbėtis. Kai gera
sis senelis mane paklausė, kuo 
aš taip susirūpinęs, tai aš jam 
paėmiau ir papasakojau savo 
sumanymą pasidaryti nemato
ma būtybe.

Ir tik jūs pagalvokite! Jis 
pasakė man didelę paslaptį, 
kaip pasidaryti nematomu 
žmogumi.

Labai norėčiau Tau, mielas 
Skaitytojau, papasakoti, kaip 
tai padaryti, bet negaliu, mat. 
tas stebuklingasis ir gerasis 
senelis man uždraudė. Taigi, 
tai didelė paslaptis.

☆
»

Kai atsisveikinau su geruo
ju seneliu, kuris nuėjo mūsų 
poeto lankyti. tuoj pasinaudo
jau paslaptimi ir pasidariau 
nematomas.

Ir kaip įdomu, kad žinotu
mėt, eiti pro žmones, net pa
žįstamus, o jie tavęs nemato. 
Nutariau tuoj nueiti pas kai- 
kuriuos mūsų tautiečius ir pa
žiūrėti, ką gi jie ten namuose 
dabar veikia.

Ilgai negalvojęs, pasuku į 4 
gatvę. Radęs 317 namų nume
rį. įeinu pas Bronių Strikaitį. 
Kambariai tokie švarūs, darbš
ti jo žmona triūsia, ruošia va
karienę, nors pati ką tik grįžo 
iš darbo. Bronius Strikaitis 
pasiėmęs laikraštį skaito, na. 
ir pasakoja žmonai. Sūnus 
Leonas kitam kambaryj pasi
dėjęs knygą į šalį lipdo pašto 
ženklus į albumą. Ir kokių ten 
tų ženklų esama! Jų dukrele 
Birutė padeda mamytei ruo-

n i iršos darbe, 
smagūs.

Iš Strikaičių išėjęs palipė-jau 
dar aukščiau, pas dailininką 
Tričį. Tas užsidaręs 
piešia, o valkai kitam 
ryj žaidžia. Žmona, 
dar iš darbo negrįžus.

Išėjęs 
trumpam į E 7 gatvę, 
ant vieno
643. Įlendu į vidų. Ronianskie- 
nė ruošia vakarienę. Užeinu 
ir pas Kieponienę Elzbietą. 
Mat ji žiežmariškė, jos še ima 
didelė, graži, o vaikinai čia pa
sisukę, tai tikrai turėt i iš ko 
sau žmonų pasirinkti: Marijo
ną, Prancišką, Oną ar Janiną 
—visos rimtos ir gabios. Tik 
jauniausia Virginija dar mo
kosi.

kažką 
kamba- 
matyt,

nulėkti
Žiūriu, 

namo užrašyta n r.

nutariau

Galo Plazo Lasso, 
Ekvadoro prezidentas, prane
ša, kad Peru karo jėgos yra 
mobilizuojamos prie Ekvadoro 
pasienio, kas grasina taikai.pati-

man

ypač 
Dukterų draugijai, 
buvo pas laidotuvių 
D. A. Zaletską. Pa- 
Šv. Petro parapijos

tą p. Kaladę, 
pavalgęs laik- 
ir vis žiūri į 
eis į kokį po-

Toliau žiūriu — užrašyta nr. 
665. Pasikeliu į viršų. Nagi 
Jurgis Urbšaitis, 84 metų se
nelis. nelabai sveikas, bet gan 
smagus, su didžiausiu užside
gimu pasakoja savo seserei 
Uršulei Jarušienei, kaip anais 
laikais, kad ir sunku, bet sma
gu buvo gyventi Lietuvoje. Ir 
ėmė pasakoti apie savo nuoty
kius per vienus atlaidus Kai
melyje. O -Jarušleiiė Uršule, 
nusiėmus akinius, ir sako bro
liui: “Cyt. tu taip garsiai ne
rėk, netrukdyk p. Kaladei 
skaityti laikraščius. Juk jis 
tiek daug jų gauna, visi tokie 
gražūs. įdomūs!” Tad aš. žybt, 
ir nulėkiau pas 
Žiūriu: ką tik 
rašcius skaito 
laikrodį. Matyt,
sėdį ar susirinkimą.

Palikęs p. Kaladę, einu pas 
Kleponių sūnų Albertą., mat 
jis čia pat gyvena. Alberto na
muose nebuvo. Jo žmona Eleo
nora valgydino vaikučius. Jos 
tėvai esą vilniečiai, brolis Hen
rikas Jurevičius jėzuitas, ki
tas brolis, Pranas, paimtas ka
riuomenėn, nors ir ligonis. 
Kalbėdama su vaikais angliš
kai, pasako žodį kitą ir lietu
viškai, o kai supyksta, tai kal
ba “paliokiškai”. vis pakeikda
ma “kazokus”, suprask — ai
rius.

Buvus pas Kleponį. neaplan
kyti Grigana viriu, galvoju, bū
tų tikrai nusikaltimas. Įdomu, 
sakau, ką jie dabar veikia. Na 
gi. žiūriu, stovi prie tokios 
spintukės, pasistatę bonkas 
kažką tik maišo ir maišo. Ir 
skanus ten buvo matyt, tas' 
gėrimas, kad ir man jo pasi
noro, bet nebuvo kaip pasa-l 
kyti: Tat, šmukšt, ir išlėkiau 
pro rakto skylutę.

Žiūriu parašyta: Monk
Street. Užeinu pas vieną, kitą.! 
nieko ypatinga, žmoneliai dir
ba. tvarkosi. Zulonienė vaikšto' 
koją aprišus. matyt skauda. 
Užsuku ir pas Antaną čelkonį. 
Ką tik grįžęs iš darbo pats 
sau vakarienę gaminasi. Ot. 
sakau, tos merginos! Toks vy
ras. o jos jo nemato, nesuran
da. Pas Nanatavičius labai 
gražūs vaikučiai. Pranciška 
Ix>ngienė turi puikų vyrą. Ru
dienė įtikinėja savo vyrą, kad 
Užpaliai gražesni už Krinčiną, 
ir gana.

8 E gatvėje užsuku pas Ple- 
kavičienę. Mat. ji nuo gražiųjų 
Trakų. Ant stalo guli pas ją [I 
“Darbininkas”, “Laiškai lietu-fį 
viams” ir “Varpelis”. Ją ra-j | 
dau užsisvajojusią apie tuos 
laikus, kada ji atvyko į Ame-I j 
riką. buvo sunku išmokti ang- | 
liškai skaityti ir rašyti. Fabri
ke darbą nurodydavo per ver-' 
tėją. Įį

Toje pat ga voje gyvena ibį' 
Jane Karionienė, atvvkuci į,i 
USA 1907 metale. Ji lūpine jj 
7 tremtinių šeimas. Jos Liotu-ji.

voje buvo 5 seserys. Likusios 
visos Sibire, žinią gavo per 
Lenkiją. Tuose pat namuose 
gyvena ir Majauskas Kazimie
ras su Ignacu Petkum. Ma
jauskas nusiminęs, sirguliuoja.

Užsuku ir pas Peteškas. Jis 
kažką ten dirba, rankos juo
dos, bet jau plauna. Peteškie- 
nė kalbasi su Marijona Stro- 
giene, kuri pas juos gyvena. 
Spėkit, apie ką jos kalba? 
Strogienė peikia mūsų laikų 
jaunimą, o Peteškienė girdžiu 
sako:: “Jaunimas blogas? Ne! 
ne jaunimas, bet senimas. Dėl 
jaunų aš nedzivinu. jie jauni, 
nori pašokt ir padūkt, bet ko
kį pavyzdį duoda senieji? Ki
tas senas yra pasiutesnis, negu 
koks jaunas. Jaunam dar do
vanotina. bet senam...”

Man jųjų ginčas labai 
ko.

Nors jau laikas būtų
grįžti namo, bet dar reik, ma
nau, aplankyti ir Plevokus. 
Šeima skaitlinga, graži, tvar
kinga, vienas malonumas pas 
juos būti.

Baltramiejus Stovius buvo 
kažkur išėjęs. Jo duktė ištekė
jus už Jurgio Freezės. Jų mer
gaitės eina pas seseles į mo
kyklą. Kai tėvas norėjo jas 
atiduoti į public school, tai 
vyresnioji Elzbietukė tol ver
kė, kol tėvai paliko ją seselių 
mokykloje.

Labai malonus žmogus yra 
senasis Rupkelis Pranciškus, 
einąs 81 metus. Nors ligotas, 
bet jaunos dvasios ir patrio
tas. Kilęs iš Papilės, į Ameri
ką atvyko 1901 m. Kai prade
da kalbėti apie Lietuvą, jis 
tiesiog atgija, atsigauna.

Toje pat gatvėje ir Ieva 
Marksienė, kilusi iš Punsko. 
Labai pasiilgusi Lietuvos, ly
giai kaip ir Lipskienė Kotrina, 
kuri gražiai kalba lietuviškai. 
Ii- jos šeimynėlė nenutautėjus.

☆
Bet dabar mane pradėjo 

varginti mintis, kodėl nėra 
vyrų namuose. Radau tik vie
ną kitą. Ir štai man atėjo no
ras, jų paieškoti. Įkišu nosį į 
vieną užeigą Broadvvay gatvėj. 
Žiūriu, sėdi čieli 3. ramiai rū
ko, o ant stalo alutis su pute
le. Kalbasi ramiai, dar lietu
viškai. Užsuku į kitą tokią pat 
įstaigą, žiūriu — 5. Ir vis man

✓

I

Ateitininkų Sendraugių 
susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
lapkričio mėn. 5 d.. 4 vai. p.p., 
Šv. Petro parapijos paminkli
nės mokyklos patalpose (prie 
bažnyčios) įvyks Bostono A- 
teitininkų Sendraugių svarbus 
susirinkimas. Bus įdomių pra
nešimų. Visiems reikia daly
vauti. Valdyba.

*
I

dar neaišku, kodėl jų čia šian
dien taip mažai. Nagi, prisimi
niau, kad jau baigiasi misijos. 
Tai aš nieko nelaukdamas vė
jo greitumu, niekieno nepaste
bėtas atidūmiau į šv. Petro• *
bažnyčią.

Įeinu. Nagi žiūriu, Tėvas 
Bružikas, kad brūžina vyrų 
dūšeles, kad jiems ten aiškina 
ir kalba, karštai, ugningai, o 
vyrai klausosi ir dedasi jo žo
džius. Ir Tėvas Bružikas taip 
gražiai kalbėjo, kad ir man 
pasinorėjo pasiklausyti jojo 
žodžių, pasinorėjo būti vėl to
kiu žmogumi, kaip ir visi kiti, 
kurie čia buvo.

Praėjo trumpa valandėlė. 
Padariau, kas reikėjo padary
ti, kad vėl tapčiau regimu, 
matomu žmogumi. Pajutau že
mę po kojomis ir pasidariau 
tokiu, kokiu anksčiau buvau.

Kur kitą kartą reiks nu
skristi, dar nežinau, bet neiš
kęsiu vėl kur neužsukęs. Tik 
jūs man dabar patarkit, ar 
verta kitą kartą tautiečius be
lankant padaryti jiems kokią 
šunybę? Aišku mažą, nekaltą.

Bostono štukorius.

automate: lauhdry
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ir 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadway, 

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

Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalo

AIDŲ
PLATINIMO VAJUS

lankričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais
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yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas.

puoselėja tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.
* •

apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tauti
nės gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

prenumerata metams: JAV ir Piet’’ Ame
rikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6.00); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; 
kitur — 55 c.

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AIDU Platinino
Tcnelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ




