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BUVę ESESININKAI PUOLA
VAKARŲ SĄJUNGININKUS Už padėti Korėjoj kalti Sovietai

Verdenas, Vokietija. — čia 
įvyko buvusių esesininkų (na
cių partijos karinių dalinių) su
važiavimas. Jame pasakė kal
bą neseniai už karo nusikalti
mus dar kalėjęs buvęs esesinin
kų generolas H. Ramcke, kuris 
kaltino Vakarų sąjungininkų 
karius, kad jie vykdę taip pat 
karo nusikaltimus, ir reikalavo 
paleisti visus dar kalėjime te
belaikomus vokiečių karo nusi
kaltėlius. Anot Ramcke, jei e- 
sesininkai ir kiti vokiečiai kal
tinami už karo nusikaltimus, 
tai tokie pat karo nusikaltėliai 
esą ir £ą jungininkų kariai, ku
rie bombordavo Vokietijos 
miestus, šiuos žodžius palydėjo 
triukšmingas susirinkusių ese- 
cininkų plojimas. Toliau Ram
cke pareiškė, jog už karo nusi
kaltimus buvo teista 11,150 
buvusių vokiečių karių. Nu
teistųjų - bendras bausmės dy
dis siekiąs 4166 metus. Jis rei
kalavo, kad visi dar kalinami 
už tuos nusikaltimus vokiečiai 
būtų tuojau paleisti ir ragino, 
kol tai neįvykdyta, kad bend
rai kovai su vakariečiais vo
kiečiai ginklo nesiimtų.

Šis Ramcke išsišokimas jau

Prancūzai kritikuo
ja JAV politikę

Paryžius. — Jau keliais at
vejais prancūzų politikai pa
reiškė nepasitenkinimo JAV 
politika, ypaė Vokietijos at- 
Ižvilgiu. Dabar to nepasitenki
nimo parodė ir prancūzų prezi
dentas Auriol savo kalboje, ati
darant ant Rhonos upės naujai 
pastatytą elektros jėgainę. JAV 
tiesiai nepaminėdamas, Auriol 
iškėlė, jog buvęs užpuolikas e- 
są susilaukiąs daugiau palan
kumo, kaip jo auka. Taip pat 
jis pažymėjo, kad Marshallio 
planas Prancūzijai daug padė
jęs. Tačiau Indokinijos karas 
jai dvigubai daugiau atsiėjęs, 
negu Prancūzija yra gavusi iš 
JAV karinės ir ūkinės pagal
bos.

Didelio nepasitenkinimo Au
riol parodė savo kalboje ir dėl 
Jungt. Tautose Maroko bei Tu
niso klausimų svarstymo. Pran
cūzų politika Afrikoje rodanti 
geros evoliucijos vaisius. O 
vargo bei neramumų pasitaiką 
ir kitur. Ir tai rodą, jog leng
viau kitiems patarimus teikti, 
kaip pačiam pavyzdį parodyti. 
Kadangi JAV taip pat parėmė 
pasiūlymą šių prancūzų protek
toratų klausimą apsvarstyti 
Jungt. Tautose ,tai Auriol žo
džiai buvo suprasti kaip JAV 
priminimas jos negrų klausi
mo.

RINKIMŲ KOMEDIJA 
LENKIJOJ

Varšuva. — Lenkijoj įvyko 
pagal naują konstituciją parla
mento “rinkimai”. Jie buvo 
pravesti visai pagal sovietinį 
būdą. Buvo tik vienas komuni
stinis kandidatų sąrašas ir už 
jį buvo balsuojama savotišku 
būdu. Prie tariamų rinkimų 
vietos buvo sušaukti apylinkių 
gyventojai, abėcėlės tvarka su
statyti į eiles ir patikrinti visų 
dokumentai. O tuomet įduo
tos balsavimo kortelės ir visi 
iš eilės jas metė j urną.

Taip buvo “pasiektas gau
sus dalyvavimas rinkimuose ir 
nė vienos balso nepaduota už 
liaudies priešus.” 

net kai kuriems buvusiems ese
sininkų aukštiems karininkams 
pasirodė ne vietoj. Buvęs esesi
ninkų generolas F. Steiner su
sišaukęs spaudos atstovus pa
reiškė, jog šiame suvažiavime 
Ramcke buvęs tik svetys ir kad 
jo kalba neišreiškusi bendros 
buvusių esesininkų nuomonės. 
Oficialus suvažiavimo tikslas 
buvo išaiškinti kare dingusių e- 
sesininkų likimą.

Angliakasiai prie I niontoun, Pa., pasiėmę paskutini atlyginimu, •*- 
eina i streiką, kol bu* atšaukta* jų atlyginimo sumažinimas.

KOVOS DĖL AUKŠTUMŲ TEBEEINA
Seoulas. — Vidurinėje Ko

rėjos fronto dalyje vis dar te
beina kovos dėl Triangle Hill, 
Sniper Ridge ir kitų aukštumų. 
Jas sąjungininkai užėmė tik po 
labai kietų kovų. Kai kuriose 
vietose priešas yra išsikasęs 
kalne įvairių tunelių ir urvų, 
kuriais gali iš puolimo vietos 
pereiti į kitą ir vėl pradėti ko
vą. Tuos tunelius tenka sprog-

Europa apie JAV 
rinkimus

Londonas.— Rinkiminė JAV 
kampanija Europoje sekama su 
dideliu susidomėjimu, tačiau 
vengiama pranašauti, kas lai
mėsiąs. Gen. Eisenhoweris eu
ropiečiams jau buvo iš seniau 
gerai’pažįstamas. Bet dabar 
jie jau turi gerą vaizdą ir apie 
Stevensoną.

Anglijoj stengiamasi kandi
datų į prezidentus atžvilgiu 
laikytis neutraliai ir apie abu 
maždaug vienodai informuoti. 
Churchillis tik pareiškė, jog 
vis tiek, kuri partija laimėtų rin
kimus, JAV neatsisakys vado
vauti laisvojo pasaulio kovoj su 
komunizmu. Prašauti rinkimų 
pasekmes bandė tik vienas “Ev- 
ening News”, kuris mano, jog 
laimėsiąs Stevensonas.

Prancūzijos, Vokietijos, Ita
lijos ir Austrijos pareigūnai bei 
spauda laikos panašiai, kaip 
ir Angli'os. Tik Olandijos laik
raščiai daugiau bando įspėti 
rinkimų pasekmes. Jie taip pat 
spėja, kad laimėsiąs Stevenso
nas.

Visai atskirą poziciją užima 
Sovietų spauda. Tiek Stevenso
ną, tiek Eisenhowerį ji vaizduo
ja kaip Wall Streeto pastatytus 
buržuazijos kandidatus. Ji ke
lia į padanges JAV gyvento
jams mažai net tegirdėtą vadi
namosios progresyvių partijos 
kandidatu pastatytą V. Halli- 
nan. Kartu ji pasakoja, kad 
progresyvių partija čia esanti 
baisiai persekiojama.

New Yorkas. — Valst. de
partamento sekr. D. Achesonas 
Jungt. Tautų politiniam komi
tete pasakė Korėjos klausimu 
beveik pustrečios valandos tru
kusią kalbą. Savo kalboje jis 
iškėlė, jog už padėtį Ko -c-ioje 
nuo pat pradžios yra atsakingi 
Sovietai, šiaurės Korėją iš tik- 

dinti, nes kitaip iš ten neįmano
ma priešą išstumti.

Patyręs labai stambių nuos
tolių, priešas paskutinę dieną 
puolimus vykdė tik mažesnė
mis jėgomis. Tačiau yra žinių, 
kad į kautynių linijas yra atvy
kę naujų priešo dalinių. Iš to 
sprendžiama, .jog jis vėl bandys 
pulti ir prarastas aukštumas 
atsiimti.

Ore įvyko tik trumpu, bet 
smarkių kovų, kurių metu nu
mušta keletas priešo lėktuvų. 
Sąjungininkų bombonešiai ir 
toliau puola priešo frontą bei 
užnugarį. Sunaikinta visa eilė 
priešo karinių įrengimų ir Ka
riuomenės stovykla Haeju pu- 
siajplyje.

MANEVRUOS VIDURŽEMIO 
JUROJE

Paryžius. — Atlanto Sąjun
gos karinių pajėgų Europoje 
vyriausioji vadovybė paskelbė, 
jog lapkričio mėnesį Vidurže
mio jūroje ruošiami plataus 
masto manevrai. Juose daly
vaus Prancūzijos, Graikijos, I- 
talijcs, Turkijos, Anglijos ir 
JAV laivai, lėktuvai bei sausu
mos kariuomenės daliniai. ta.

JAV karo laivai lova Ir Mi*Nirt Talimtiju Ryt* vnflrtenyae. savo 1« colio patrankomis naikina 
mai puolė priedu linija* ir aprūpinimo kate*, parems amt *au*«mo* dalinio kova* *u atkakliai hamtanėiai* 
pra*iveržti komunivtai*.

sako Achesonas

ro valdo Rusijoj gimęs ir ligi 
1C45 m. gyvenęs jų ag-ntas. J»s 
dabar padarytas tik ministerio 
pirmininko pavaduotoju .tačiau 
Iš tikro jo rankose yra visa 
krašto valdžia. Jis ir valdo 
remdamasis Sovietų slaptosios 
policijos jėgomis. Toliau Ache- 
senas pažymėjo, kad Jungt. 
Tautos ir JAV svarstys kiek
vieną karo paliaubų pasiūly
mą, jei jis nereikalaus atsisa
kyti pagrindinių principų, kaip, 
pvz., reikalavimas prievarta 
grąžinti karo belaisvius. (Ta 
proga kalbėtojas pabrežė, jog 
patys Sovietai savo sudarytose 
su 17 kraštų karo belaisvius 
liečiančiose sutartyse yra priė
mę nuostatą, kad belaisviai ga
li laisvai pasirinkti, ar jie nori 
grįžti ,ar svetur pasilikti). Ta
čiau jei pasiekti paliaubų nepa 
vyktų, Jungt. Tautos privalan
čios stiprinti savo pajėgas ir ko
voti toliau. Prie tos kalbos į- 
teiktoj rezoliucijoj siūloma, kad 
Jungt. Tautos dar kartą para
gintų komunistinius kinus ir 
šiaurės korėjiečius priimti

Prancūzę vokiečię 
derybos dėl Saaro 

ntilruko
Romia. — Vakarų Vokieti

jos vyriausybė paskelbė, kad 
jos vestos su Prancūzija dery
bos dėl Saaro krašto nepavyko 
ir yra nutrukusios. Saaras yra 
Prancūzijos - Vokietijos pa
sienio sritis. Ji yra 990 kvadra
tinių kilometrų ploto ir istori
jos būvy priklausiusi ir vokie
čiam ir prancūzams. Prieš pas
kutinįjį karą ją valdė vokie
čiai. Šiuo metu Saaras nuo 
Vokietijos yra atskirtas ir 
prancūzų priežiūroj valdosi au
tonomiškai, nors jo ateitis dar 
neišspręsta. Vokietija buvo pa
siūliusi padaryti Saarą “euro
pine valstybe”, valdoma Schu- 
mano plano įstaigos. Kartu vo 
kiečiai norėjo, kad būtų atidėti 
tolimesniam laikui .Saaro rinki
mai ir leista veikti ir toms par
tijoms, kurios pasisako už Sa
aro grąžinimą Vokietijai, šiuo 
metu tokioms pa t i joms prancū
zai neleidžia veikti. Tačiau 
prancūzai su vokiečių pasiūly
mais nesutiko. Galutinis Saaro 
ateities sprendimas turės būti 
padarytas pasirašant su Vokie
ti a taikos sutartį ir nustatant 
jos pokarines sienas. Prancū- 
deda pastangas, kad ši kasyklų 
sritis Vokietijai ".‘būtų erąžin- 

Jungt. Tautų karo paliaubų są
lygas. Už šį JAV pasiūlymą 
jau pasisakė ir 21 kitų Jungt. 
Tautų narių.

Sovietų užs. reik. min. Vi
šinskis, kuri vadovauja šioje 
Jungt. Tautų sesijoje Sovietų 
delegacijai, dėl Achesono kal
bos dar nepasisekė.

Pa'žymėtina, jog, praėjusį 
penktadienį minint Jungt. Tau 
tų septynerių metų sukaktį, ta 
proga sušauktame specialiame 
visumos posėdyje Sovietų at
stovai visai nedalyvavo, o jų 
satelitų atstovai pasirodė tik 
posėdžiui baigiantis. Posėdis 
buvo skirtas pagerbti kariams, 
kritusioms kovoje už Jungt. 
Tautų tikslus. Bet tokie kariai 
Sovietams labai nepatinka, ką 
rodo ir Korėjos pavyzdys. To
dėl jie ir jų pagerbime nepasi
rodė.

I 

Indokinijoj komu* 
nistai tižeme Vau

Yen
Ilanoi. Indokinija. — Pran

cūzų karinė vadovybė Indoki
nijoje pranešė, kad komunis
tams pavyko peržengti Juodąją 
Ąipęs prie Van Yen ir užpulti 
prancūzų priekinius postus. J 
šiaurę nuo šios upės esančiuose 
Thai kalnuose vykstančios 
smarkios kovos. Prancūzų lėk
tuvai puola komunistų susisie
kimo kelius, kuriais kiniečių 
“kuli" neša iš Kinijos komunis
tams municiją ir kitus karinius 
reikmenis. šiuo būdu norima 
susilpninti komunistų spalio 15 
d. tri jų divizijų jėgomis pradėtą 
ofensyvą. Van Yen yra apie 80 
mylių į vakarus nuo Hanoi, kur 
įsikūrusi prancūzų karinių pa
jėgų vyriausioji būstinė. Ma
noma, kad šios komunistų ofen- 
syvos tikslas užimti pagal upę 
einančią autostradą, kuria nau
dojasi prancūzų tankai ir mo
torizuoti daliniai, o taip pat ir 
Thai kalnų sritį, kur yra 300,- 
000 gyventojų, visus šešerius 
dabartinio karo metus rėmusių 
prancūzus, šiuos prancūzu są
jungininkus užėmus, komunis
tams padėtis žymiai pagerėtų.

KINŲ NACIONALISTAI 
JUNGT. TAUTOSE

PASILIEKA
.Sovietų vėl iškeltas reikala

vimas, kad laitų pašalinti iš 
Jungt. Tautų Kinijos naciona
listų atstovai ir priimti komu
nistai, dauguma balsu vėl buvo 
atmestas.

Bak«-r t-'ield, N. V„ grn. Ei*enhowrriui buvo sunkiau apsispręsti. «.urii* 
pusę palaikyti, nei tuomet, kai reikėjo nutari, ar jis ris su respuMiko- 
nais. ar su demokratais. Čia įvyko turtinė* futbolo rungtyn*-* tarp 
Wr»t Point karo akademijom ir ColumMjoa oaiversiteto. Eis«-nhow«-ris 
yra West Point auklėtinis, bet šiuo metu — kad ir e*a* ne ribotose ». 
tostocose — taip pat Columbia univroriteto prezidentas.

ŠVEDAI -TAIKOS BALANDĖLIŲ'* 
NEJSILEIDŽIA

Stockholmas. — Stockholme 
turėjo įvykti tarptautinė kon
ferencija “Vokietijos klausimui 
taikiai išspręsti.” ši konferen
cija remiama kitų komunistinių 
“taikos sąjūdžių”, taigi, aišku, 
kuo viskas atsiduoda.

Švedijos užsieniečių komisija 
svarstė apie 60 įvairių prašy 
mų gauti į tą konferenciją Šve
dijos įvažiavimo vizą. Iš 60 tik 
šešių prašymai patenkinti, 16 
visai atmestų, o likusius komi
sija dar spręs.

Užsieniečių komisijos pirmi
ninkas direktorius Hagelin pra
nešė spaudai, kad prašymai vi
si iš karto atsirado paskutinė
mis dienomis. Duodama vizą, 
komisija sprendžia kiekvieną 
prašymą atskirai. Tas taikoma, 
žinoma, tiems kraštams, kurie 
privalo turėti Švedijos vizas. 
Prašymų buvo iš rytų ir vakarų 
Vokietijos, Austrijos, Lenkijos 
ir Čekoslovakijos. 16 asmenų 
rasta nepageidautinų įsileisti į 
Švediją, o prie kitų prašymų 
trūko reikalingų žinių. Per to
kį trumpą laiką komisija nega
lėjo tų prašymų išspręsti.

Gautomis iš Paryžiaus žinio
mis konferencija bus atidėta, 
nes švedai labai daug neįsilei
džia, bet konferencija netrūkūs 
vis tiek įvyks. Dėl laiko ir vie
tos bus susitarta su organiza

Mažiau pasauks, nei 
buvo ruimai v ki

WashiBgtonas. — Gynybos 
departamentas mano, jog atei
nančiais fiskaliniais metais (li
gi 1953 m. liepos pabaigos) bus 
pašaukta 80,000 vyrų mažiau į 
karo tarnybą, kaip anksčiau 
buvo numatyta. Nuo sausio 1 
d. ligi birželio 30 d. viso nu
matoma pašaukti apie 300,(XX). 
Iš jų sausio ir vasario-menesiais 
po 50,000. Viso su pašauktai
siais praėjusį pusmetį bus šių 
fiskalinių metų laikotarpy pa
šaukta į karo tarnyl>a 531,000 
vietoj numatytų 610,000.

Šaukiamųjų skaičių buvo ga
lima sumažinti todėl, kad ne
laukta.! didelis s ka sičius įstojo 
savanoriais, Sumažėjo nuosto
liai fronte ir daugelis kareivių, 
kurių tarnybos laikas pasibai
gė, liko ir toliau tarnauti. 

cinio komiteto asmenimis. B- r 
to organizacinio komiteto ats
tovė Stockholme, kažkokią |x>- 
nia Grethe Forchammer, pa 
reiškė švedų spaudai, k ul “tai
kos” konferencija įvyks Stock
holme, nors ir pavėluotai. Lau
kiama, kad švedų užsieniečių 
komisija greit apsvarstys liku
sius prašymus, dėl kurių komi
sijai “kilo” neaiškumų.

Nežiūrėdama* **vo 75 m. amžiau*, 
viceprezidentą* Alben Barkley uo
liai dalyvauja rinkiminėj kampa
nijoj, agituodama* už Steven*onu. 
Tuo tik*lu ji* Viomi* dienomit lan
kė*! New Yorke ir New Jcr*ey. 
Senaai* politika* į dienų |>a*ako 5- 
« kalba*.

PRAMONININKAI IR ANG
LIAKASIAI EINA Iš VIENO

Washingtonas. — Kasyklų 
savininkai ir angliakasių unija 
kreipėsi į ūkio stabilizatorių R. 
Putnam bendru raštu, kad jis 
atšauktų atlyginimų stabiliza
vimo įstaigos nutarimą suma
žinti naujoj darbo sutary ang
liakasiams numatytus atlygini
mus. Rašte nurodoma, kad ka
syklų darbininkai negauna tų 
papildomų atlyginimų. kaip 
apmokamų atostogų ir švenčių 
priedų, kuriuos gauną kitų sri
čių darbininkai. Dėl to jie tuiį 
teisę gauti šiaip didesnius at- • 
lyginimus. Be to. kasyklų dar
bas iš darbininko žymiai dau
giau reikalauja jėgų ir apskri 
tai sveikatos, tad jis negali ir 
būti lyginamas su darbais ki
tose pramonės šakose. Kaip 
pranešama, ūkio stabilizato
rius kasyklų savininkų ir uni
jos prašymą pradės svarstyti 
šios savaitės pradžioje.

LI3RA.IT


PA8AUUO 1AET. BENDRIQMENW

PAS OLANDIJOS LIETUVIUS

Kelios pastabos dėl p. V. Vaitiekūno 
pareiškimo• >,

Visai prie Belgijos sienos 
Limburgo apylinkėse gyvena 
būrelis lietuvių. Kuone visi dil
ba anglies kasyklose. Ilgai jie 
nieko nežinojo apie kitus lietu 
vius. gyvenančius kitose šaly
se. nes neturėjo jokio ryšio su 
lietuviškuoju pasauliu. Praei
tai? metais vienam iš jų — Jo- 

. kubui Kleviniui — pradėjus ieš
koti lietuvio kunigo ū- šiam at
vykstant pamaldoms iš Belgi
jos. Olandų Limbui-go lietuviai 
vis labiau organizavo® ir būrėsi 
draugėn. Dabar, kai būna lie
tuviškas pamaldos, suvažiuoja 
visi lietuviai.

Kasyklos yra moderniškes- 
nės kaip Belgijoje, todėl dil
inančiųjų lietuvių rankos taip 
nėra sužalotos ir suraižytos. 
UJdarbiai žemesni kaip Belgi
joje .bet ir pragyvenimas 
gesnis.

Nemaža lietuvių sukūrė 
mąs. Trūkstant lietuvaičių, 
vienas vedė olandės. Tačiau y- 
ra ir lietuvaičių, ištekėjusių už 
oląndų. Yra kelios šeimos, atsi- 
kėlusios prieš pirmą Pasaulinį
:<>•>

pi

šei-
ne

VOKIETIJA

Organizuojama genocido 
paroda

Liet. Bendruomenės Vokieti
jos Krašto Valdybos pirminin
kas Pr. Zunde lankėsi Bonnoje 
ir kalbėjosi su “Volksbund 
fuer Fricden und Freiheit” or
ganizacijos atstovais apie geno
cido parodos perkėlimą iš JAV 
į Ameriką. Tai minčiai organi- 
zacija visiškai pritarė ir užtik
rino tiek moralinę, tiek mate
rialinę paramą, keliant ją į 
Vokietiją ir parengiant įvai
riuose Vokietijos didmiesčiuo
se. Jau pradėti pasiruošiamie- 
ji pasitarimai.

DiiL'ageno stovykla

Dillingene pasilikęs nedidelis 
lietuvių būrelis rugsėjo 10 d. 
galutinai persikėlė į naujai pas
tatytus blokus. Buvusi stovyk
la visai likviduota. Gyvenimas 
naujuose butuose patogesnis, 
nors daugeliui bus daug sun
kesnis. Dalis lietuvių gyvena iš 
bedarbių arba socialinės pašal
pos.

Gyventojų nuotaika nebloga. 
Gyvenama viltimi iš čia grįžti 
laisvon tėvynėn. Rugpiūčio 30 
d. bendruomenę aplankė Balfo 
pirm. kan. Končius ir įsteigė 
šalpas komitetą, šalpos komite
tą sudarė širvinskaitė. Žilionis 
h* Kahanas.

Bendruomenė ir toliau žada 
pągal išgales remti Krašto Val
dybos darbus, dar uoliau rinkti 
privalomus solidarumo mokes
čius ir bendradarbiauti su visa 
organizuotąja lietuvių |x?nd- 
rucmer.e.

Bendruomenės susirinkim * 
raujai išrinktoji valdyha pasi- 
s, ;rstė pareigomis: pirmininkas
— Jonas Rauchas. sekretorius
— Edvardas Getneris ir iždi
ninkas — Igias Žilionis. Kont- 
r ’ierium išrinktas Viktoras 
Paukštaitis.

r

Damga ihh-Mh Pietų Mizonr nti'taiiitė tilta*. :<*•» »*mrnų tavo ir šimtai kitų Mtitrfaiti.
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1952 m. spalio 28 d., nr. 79DARBININKAS

karą. Dalis jų jau primiršo ar 
pamiršo lietuviškai.

Astene. netoli Vokietijos, se
nelių prieglaudoje gyvena lietu
viai seneliai, atvažiavę iš Augs
burgo DP stovyklas. Jų padėtis 
gana sunki, nes nė vienas iš jų 
nemoka olandiškai nei vokiškai 
nei kita kalba susikalbėti su 
bendrabučio žmonėmis. Prie
glaudą išlaiko Olandijos katali
kai. Jie įr atsikvietė juos, nes 
kitu*- negalėjo išemigruoti. Lie
tuviai senukai jaučiasi labai 
vieniši. Pereitais metais savo 
1(10 metų sukaktį atšventė An
tanas Mikulskis. Jį pagerbė vi
sas miestelis su pačiu burmis
tru. Šiemet vasario 9 d. šis se
nukas mirė.

Šiaip visi lietuviai Olandijoje 
yra išsibarstę. Apie dešimtį jų 
dar gyvena Amsterdame. Čia 
juos visus draugėn buria Anta
nas Galkus. Lietuviams pasi- 
džiaugtina, kad vienas olandas 
W. Bieling, turizmo įstaigos 
tarnautojas, jau puikiai išmo
kęs lietuvių kalbą ir save va
dina tiesiai Bilingu. Jis arti
mai bendrauja su lietuviais ir 
lankosi lietuvių susirinkimuose.

i-

BELGIJA

įšventinta* naujas kunigas
Sint Truideno miestelyje 

šventintas į kunigus lietuvis 
pranciškonas Paulius Baltakys. 
.Jis kilęs iš Žemaitijos, mokėsi 
Lietuvoje. Vokiečių okupacijos 
metais teko jaunam klierikui 
daug vargti, būti net Norvegi
joje. Po karo jis įstojo į belgų 
pranciškonų vienuolyną.

J jo šventimus ir primicijas 
susirinko visi apylinkės lietu- 
v:ii. Patys belgai parodė jam 
daug nuoširdumo, dekoruodami 
lietuviškais simboliais salę ir iš
reikšdami geriausius linkėji
mus dirbti savo tautai.

AUSTRALIJA

Susiorganizavo moterys
Šią vasarą Melbourne įvyko 

Socialinės Globos Moterų Drau
gijos steigiamasis susirinki
mas. Iniciatorių vardu susirin
kimą atidarė D. Simankevičie- 
nė. paaiškindama socialinės 
globos prasmę. Išrinktas komi
tetas, į kurį eina Civinskienė, 
Gudelienė. Makulienė. Naujo- 
kaitienė ir Simankevičienė; re
vizijos komiisjon — Raulinai- 
tienė. Statkienė ir Kochanaus- 
kienė. Atstovauti draugijos rei
kalus australų socialinės globos 
įstaigose, susirinkimo paprašy
ta. sutiko D. Žilinskienė. Šiuo 
metu kolektyve yra 40 mote
rų.

Panaši draugija veikia ir A- 
delaidėje.

ra-

FARUKU1 RENGIA 
TEISMJ

Kairo. — Egipto spauda 
šo .kad vyriausybė nutarusi 
buvusiam karaliui Farukui iš
kelti bylą dėl valdybės išdavi
mo. Dabar Farrkas gvve.ia Ro
moje. Je’ jis neatvyktų į teis
mą .tai F f "'‘as .prašys Italijos 
vyriausybę Faruką i’du< ‘i.

Augiai Australijoje spalio 3 d. su»pr»K<tia<i vavo pirmąją atomine bombų. čia matome pirmų oficialiu 
sprogimo nuotraukų. Specialistai mano, jog anglu »u*progdintoji atominė bomba buvo pati galingiau- 
via iš vKų ligi (Uol išbandj'tų atominių bombų.
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LAISVAI PASIKALBĖJO KORIAKOVAS 
SU MAUKU

My kolas Koriakovas, pabė
gęs iš Maskvos ir per Paryžių 
a sidūręs Nevv Yorke, kartą 
užtaikė ant Jokūbo Maliko. Ma
likas išgarsėjo Korėjos karo 
pradžioje, kai Jungtinių Tautų 
posėdžiuose griebėsi visokių 
obstrukcijų ir melagysčių. Vie
nas laikraštis tada net parašė, 
kad tas bolševikas praturtino 
anglų kalbą: davė jai naują žo
dį—“to malik” (meluoti). Vė
liau Malikas buvo atšauktas j 
Maskvą ir padarytas užsienio 
reikalų vicemirieteriu. Su uo 
nauju titulu jis neseniai vėl 
atsirado Nevv Yorke. kaip So
vietų Rusijos delegacijos narys 
UN posėdžiuose. Tą raudoną'į 
ponaitį, “proletarą”, M. Korią- 
kovas kartą sutiko New Ywko 
tarptautiniame knygyne. Apie 
tai j’s taip rašo:

“Pone Malikai,” kreipiausi 
aš mandagiai rusiškai, “aš no
rėčiau šio to paklausti.”

“Aš paprastai nea sakinėju 
į klausimus”, atšovė jis gana 
šiurkščiai.

Mandagiai, bet tvirtai pakar
tojau: “Aš suprantu, bet mano 
reikalas man labai rūpi, asme
niškai labai rūpi.”

“Jei tai asmeniškas reikalas, 
prašau jį sakyti", bumbtelėjo 
Malikas.

“Aš negaliu suprasti, kodėl 
jie neatidaro Maskvoje tokio 
pat knygyno, kur būtų galima 
gauti bet kurias amerikiečių, 
prancūzų ir britų knygas ?”

Malikas truktelėjo pečiais ir 
atsakė: “Jau ketveri metai, 
kaip nesu buvęs namie. Gali
mas daiktas, Maskvoje jau yra 
tokie knygynai, kaip šis.”

“Abejoju”, ramiai atsakiau, 
"nes pats esu atvykęs iš Mask
vos”.

“Tai kas jūs esate?”, paklau
sė Malikas pyktelėjęs.

“Rusas. O dabar čia gyve
nų.”

“Jeigu esate rusas, tai ture- 

y'

tumėte žinoti, kad Maskvoj? 
taip pat yra tarptautinis kny
gynas,” pabrėžė Malikas.

“Aš tai ižnau”, pabrėžiau ir 
aš. “tas knygynas yra kampe 
tarp Puškino aikštės ir Gor
kio gatvės. Kai prieš karą mo
kiausi Filosofijos, Literatūros 
ir Istorijos Institute Ma Ievoje, 
tame knygyne galėjau nusi
pirkti tiktai vieną prancūzišką 
knygą. Tai buvo Maurice Tho- 
rez “Tautos sūnūs”. (Thorezas 
yra prancūzų komunistų 
das).

Kai apie tai užsiminiau. Ma
likas tuojau atrėžė: “Aš jau 
matau .jūsų pažiūras ir nenoriu 
su jumis ilgiau kalbėti.”

“Nenorite,’ neHKcia", atsa
kiau jam ir išėjau į gatvę pa- 
tenkintas.kad pirmą kartą sa-

Kad ir priešingame ašigaly 
būdama, kanadiškė “N. Lietu
va”, atrodo, bando pavirsti net 
ir Urugvajaus kafkurių lietu
vių organu. Tie “kaikurie" čia 
tiesybė. tai vienos rankos pirš
tais suskaitomi: grupelė senų 
plečkaitininkų. save besivadi
nančių pa* žangiaisiais, demok
ratais. socialdemokratais ir t.t. 
Tikrovėje, tai savotiški anar
chistai, “dūšios be vietos”, be
siblašką tarp patriotų ir komu
nistų. gana dažnai ir bendrame 
fronte su šiais pastaraisiais.

Didesniam triukšmui sukelti 
jie kartais paslepia savo tikrą
jį veidą, ir po visokiais savo 
“manifestais” ir “laiškais” pa
deda vieno kito neapdairaus a- 
nalfabeto darbininko pavardę. 
Tada jau “organizacija”. Jie 
keičia savo visuomenines ir as
menines nuotaikas greičiau, ne
gu čigonai tam tikras prekes, ir 
santykiuose tiek tarp savęs, 
tiek fu kitais vartinėjąsi daž
niausiai labai pigiais ir nelabai 
švariais iš kaičiavimafs.

Kolonjoje čia šie “pažangie
ji" iš laisvosios Lietuvos pabė 
geliai neturi jokios visuomeni
nės atramos: patriotai jais r.e- 
pasitiVi ir negali pasitikėti, *o 
tie. kurie visokią demagogija 
Imvo kurstomi, prieš lietuvybę 
ii religiją nustatomi, tie ma
siškai pavirto stalininiais 
“draugais”. Anarchistai liko 
kaip žuvys ant ledo, bet ir ta
da nepasimokė.

Jie liko amžinais opozicionie
riais ir atkakliais kiekvieno po
zityvaus darbo priešais ir ken 
kė.jais. Savo laiku jie despera
tiškai rėkė prieš "smetoninę" 
Lietuvą, .jai žlugus prieš Lietu
vos Pasiuntinybę I’. Amerikoje, 
vėliau prieš kuriamą Lietuvių 
Bendruomenę.
nes organizacijas) kaip Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugi- 

v o gyvenime galėjau bolševiki
niam ponui laisvai pasakyti, ką 
aš galvojau.

(M- Koriakovas dabar pro
fesoriauja Fordham universite 
te Nevv Yorke. Jis yra išleidęs 
keletą knygų, kuriose aprašo 
savo išgyvenimus Sovietų Ru
sijoje.)

atouiiaeJie Mivprogdino anglų 
bombų: (kairėje) žinomas anglų a- 
tominės energijos) specialistas G. 
Penney ir admirolas A. D. Tor.es- 
se. kuris vadovavo karinei grupei, 
atlikusiai visus su bandymu susiju
sius darbus.

KO GI TEN NORI “N. LIETUVA”?
LAIŠKAS Iš URUGVAJAUS

ją J, prieš misijonierių Tėvų 
Jėzuitų religinę veiklą. Jie vi
sokiais “laiškais” ir “korespon
dencijomis” ypatingai daug 
piktų šmeižtų paskleidė apie 
tuos kolonijos žmones, kurie 
laikydamiesi aiškių principų ir 
tvirto valingumo, nepasidavė jų 
šantažui, bet ramiai ir patva
riai .tyliai ir su pasiaukojimu 
varo kultūrinio ir patriotinio 
darbo vagą. Gal jų užirrfami 
postoviai, gal jų savigarba ne-' 
leidžia nusipiginti iki polemi
kos su kiekvienu koresponden
tu šmeižiku, bet iš to. žinoma, 
neseka, kad šmeižtai būtų tiesa 
ir kad jie darytų garbę jų fabri
kantams ir laikraščiams, kurie 
juos deda.

Pastaruoju laiku Montevideo 
lietuviams išryškėjo, kad ir 
“N. Lietuva” savo skiltis to
kiems nesąžiningiems kores
pondentams plačiai atidarė. To 
mums tolimo savaitinuko re
daktorius su tariama tėvelio 
rimtimi klausia: “K is gi ten 
darąsi Urugvajuje?” (“N. Lie
tuva" 33 nr.). Jis ten. tarp kit
ko spausdina ir “dokumentą” 
“laišką" Urugvajaus Lietuvių 
Bendruomenės OK buv. pirmi 
niekui ir dabartiniam LB val
dybas pirmininkui. Laiškas to
kio žmogaus ir taip parašytas, 
kad Pirmininkas jo autoriui at
sakęs tik tiek: “Jūsų laiške 
faktai taip iškraipyti, sąvokos 
taip sujauktos ir t.t., kad į jį 
atsakyti nerandu prasmės.” O 
“N. L." redaktoriui bet koks t
dezinformacinis laiškas, tai jau 
“dokumentas”.

Ko siekia tokių “dokumen
tų" autoriai ir .jų redaktoriai,

prieš patrioti- tai turbūt tik jie patys težino. 
Bet kad toliau nuo Urugvajaus 
esantieji skaitytojai nebūtų

Lietuvos Darbo Federacijos 
Centro Komitetas, vykdyda
mas LDF konferencijos Fel
bache (XII. 19. 1948 m.) pri
imtus rutarimus, kurie pagal 
statuto 16 paragrafą yra pri
valomi kiekvienai LDF valdy
bai, atšaukė V. Vaitiekūnui tei
sę veikti bei pasirašinėti memo
randumus LDF vardu, nes jis, 
būdamas Vlike, atstovavo ne 
LDF, o jo paties pasisakymu, 
vieną jos padalinių, būtent 1934 
m. birželio mėn. užregistruotą 
naują Krikšč. Darbininkų Są
jungą L. D. Federaciją, pagal 
jos statuto 3 paragrafą, ‘suda
ro lietuvių krikšč. darbininkų 
draugijos, organizacijos ir pro
fesinės sąjungas”. V. Vaitiekū
no minimas ‘‘paskutinis K.D.S. 
suvaižiavimas” Vilniuje 1940 
m. nieko naujo neįnešė, teisiš
kai LDF iš suvažiavimo nieko 
nelaimėjo, nes kaip politinė 
partija ji buvo suspenduota. V.

■ Vaitiekūno suminėta to suva
žiavimo dalyvių eilė KDS teisi
nio veido esmėje nepakeitė. 
KDS pasiliko tuo, kuo ji buvo, 
bet ne Lietuvos Darbo Federa
cija. Tokia yra teisinė logika. 
V. Vaitiekūnas pasisako, kad 
ir į Vliko sąstatą įeidamas, ži
nojo KDS esant nauja sąjunga, 
todėl jie “nusistatę” eiti ne sa
vo sąjungos vardu, bet Liet. 
Darbo Federacijos... Va čia ir 
yra visas reikalas. Jei KDS val
dybos intencijos būtų buvusios 
tiesios, tai reikalas tuo ar kitu 
vardu šaukti konferenciją, kad 
fiktyviai LDF atstovauti, bet 
tięsiai, atstatant LDF status 
quo ante. buvo būtinas reika
las. Nei V. Vaitiekūnas nei ki
ti du KDS valdybos nariai ne
siėmė patys iniciatyvos tokiai 
konferencijai šaukti, kai tuo 
tarpu LDF statutas. 8 ir 9 pa
ragrafai kiekvieną valdymą į- 
pareigoja šaukti suvažiavimus 
kartą j metus. To nebuvo pa
daryta. V. Vaitiekūnui, kaip 
teisininkui šitie nuostatai buvo

klaidinami ir kad padoriems 
lietuviams būtų žinoma, kas 
kartais slypi po “pažangiosios 
spaudos” kaikurių koresponden
tų bei bendradarbių kaukėmis, 
pravers paminėti— šį kartą tik 
bendrai ir trumpai — kas gi 
jie tokie.

Ogi štai. Vienas “dokumen
tų” autorius — plečkaitininkas, 
sakosi atstovaująs socialdemo
kratams, bet dar neseniai buvo 
komunistinių kursų Montevide- 
juje mokytojas ir jų spaudos 
rėmėjas. Jis parašęs Paleckiui 
griaudu laišką apie gyvenimo 
sunkumus Urugvajuje, prašy
damas leisti sugrįžti į “išlaisvin
tą Lietuvą”, pasižadėdamas 
būti naudingas..

Antras “NL” ir jos kolegų 
Čikagoje ir Bostone bendradar
bis .taip pat “socialdemokra
tas”. bet iš tikro į visas puses 
besimėtąs anarchistas. Apsišar
vavęs dviguba pavarde, o kada 
patogu, tai Jurgio Erdvilo sla
pyvardžiu, jis yra ne tik čia vie
no “daktaro” — gabrinio “mi
nistro” korespondentas, nepa
metęs vilčių kada nors tapti 
spaudos attache. liet taip pat 
dar labai neseniai buvęs proko 
munistinio šmeižtlapio “Kultu
vės” redaktoriaus padėjėjas. 
Pats redaktorius Čiucelis gyve
no Montevideo lietuvių komu
nistų centre. mokytojavo jų 
kursuose, o Jurgis Erdvilas už 
jį rašė “linksmos nuotaikos” 
šmeižtus prieš visus, išskyrus, 
žinoma, komunistus. Bet tas jo 
nevaržė Čikagos “pažangiame" 
laikraštyje mokyti mus patrio
tizmo....

Apie juos ir kitus “NL” ko
respondentus iš Urugvajaus bū
tų galima dar kaiką daugiau 
ir įdomesnio pasakyti. Bet tuo 
tarpu baigsime tik klausimu: 
Ko gi ten nori ta kanadiškė 
“N. Lietuva"? Monte v Mišk h 

žinomi, todėl privalomi, nes 
statuto teisinių nuostatų nesi
laikymas ne vien politikuos? 
sambūriuose yra neleistinas ir 
baustinas. Visi žino, kad orga
nizacijų tikrieji šeimininkai yra 
jų nariai, o ne tų organizacijų 
valdybos. Kai buvę emigracijo
je Lietuvos Seimų atstovai pa
stebėjo, kad KDS valdyba nesi
rengia federacijos suvažiavimą 
šaukti, be to, kadangi V. Vai
tiekūnas, būdamas Vlike veikė 
ne LDF, bet Lietuvių Fronto 
tikslų siekdamas, pasisakyda
mas, galįs būti federantu b- tuo 
pat metu frontininku, tai jis 
buvo dar lapkričio 27 d. pain
formuotas, kad LDF konferen
cijai šaukti Felbache data Ren
gimo Komisijos yra nustatyta 
gruodžio 19 d., ir kad jis ir ki
ti KDS valdybas nariai kveeia- 
mi joje dalyvauti. Buvo duotas 
KDS valdybai trijų savaičių 
laikas apsispręsti: dalyvauti 
Liet. D. Federacijos konferenci
joje, ar ne. Labai nerimtai 
skamba V. V-no pasisakymas, 
kad neva prieš jj ir KDS valdy
bą “sumanyta suruošti atenta
tą”?! Nei V. V-nas nei A. Ma
ceina konferencijoje nedalyva
vo, per d-rą J. Grinių įteikdami 
konferencijai savotišką protes
tą. Suprantama, kad konferen
cijos dalyviai tokį protestą, 
kaip neturintį teisinio pagrindo, 
atmetė.

Lietuvos Darbo Federacijos 
vardu sušaukta konferencija, 
remdamosi statutu .atstatė fe
deracijos status quo ante, išsi
rinko LDF valdomuosius orga
nus ir vyriausią Vadovybę — 
Centrinį Komitetą. Tuo būdu 
LDF, kaip politinės organizaci
jos veikla buvo grąžinta į jos 
pirmykštę padėtį, kokią ji tu
rėjo prieš mūsų anksčiau minė
tą suspendavimą. Kad nei V. 
V-nas nei kiti KDS valdybos 
nariai Felbacho suvažiavimo 
nutarimų nepaisė, nesistebime, 
nes jie pasiliko anos sąjungos 
valdyba be narių, kurios tie 
nutarimai nesaisto, kaip iš LDF 
sąmoningai išstojusios organi
zacijos, nusižiūrėjusios į fron
tininkus. Tačiau teisiškai KDS 
valdyba ar jos paskiras narys 
neturi teisės kalbėti ar pasira
šinėti Liet. Darbo Federacijos 
vardu, nes tai prieštarauja vi
sokiems įstatymams ir papro
čiams, kurių nežinojimu, be 
blogos valios, niekam nevalia 
apsimesti.

Kiti V. V-no pasisakymai' 
LDF Centro Komiteto visai ne
domina. nes esminiu reikalu 
nieko naujo nepasako.

Lietuvos Darbo Federacijos 
Centro Komitetas

ITALIJOS KATALIKAI RIN
KIMUS LAIMĖJO

Roma. — įvykusiuose I ali
noje 38 miestų savivaldybių 
rinkimuose kr. demokratai lai
mėjo tris vietas viršaus. komu
nistai ir su jais susidėję kairie
ji socialistai laimėjo viršaus 1 
vietą, pralaimėjo nepriklauso
mieji.

ŠVEDIJOS KOMUNISTAI
NESILAIKO PARLAMENTI

NES TVARKOS

Stockhchnas. — Švedijos 
parlamentas susirinko nau
jiems darbo metams. Pagal pri
imtą tvarką buvo perskaityti 
prašymai tų parlamento na
rių, kurie dėl ligos ar išvykimo 
į užsienį yra sutrukdyti nuo 
pat pradžios dalyvauti parla
mento darbuose. Bet tarp pra- 
šančių nebuvo švedų komunis
tų partijos lyderio Knut Hag- 
berg iš Lulea prašymo. Hag- 
bergas, kurs dabar vieši Mask
voje kaip švedų komuinstų at
stovas. nesiteikė paprašyti ato
stogų ir pranešti, kad .jis kurį 
laiką nedalyvaus parlamento 
darbuose.
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FRANCISCAN FATHERS
Kecntered M Neoad etaM matter at Brooklyn. N. T. May 25, 1951. under the 

Aet of Karėk 3. 1879, originally entered as second clasa matter at 
Boston. Mass., September 12. 1915.

SUBSCRIPTION RA im$ PRENUMERATOS KAINA

Kalba Pirmasis Amerikos Lietuvis
Prel. J. Balkūnui 50 mėty

Domeatie j tarty ._..———. 85-00 Amerikoje metams -----------------85.00
Brooklyn, N. T. ___________  85.50 Brooklyn. N. Y.--------------------85.58
Hatt year   83-00 Pusei metų ......................  83-00
Poreign ....... —.................. 85.50 Užsienyje --------------------------  85.50

Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai Saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
lyti straipsniai nebūtina! išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimu turini 
K kalba redakcija neatsako.

KOVOJE DĖL BALTŲJŲ RCMŲ
KAUTYNES dėl Baltųjų Rūmų eina prie galo. Abudu prie

šininkai prisišaudė daugiau ar mažiau trenksmo sukėlusiais svie
diniais. Labiausia supurtė visą Ameriką, Europą ir Sovietus Ei- 
senhowerio paleistas išlaisvinimo šūvis. Net reikėjo paraminti 
vienų džiaugsmą .kitų išgąstį. Beramindamos abidvi partijos at
sidūrė keblioje padėtyje: negalėjo pasakyti — nevaduosi m, bet 
negalėjo pasakyki ir — kariausim. •

Dar neišsisk laidžius išlaisvinimo dūmui, naujas sprogimas 
sudrebino jau tik amerikonišką pigiosios spaudos skaitytojų ma
sę, mėgstančią kriminalinius įvykius — tai piniginiai kaltinimai 
ir po jų ėjusi piniginė išpažintis.

Trečias ginklas — tai “vargonai” prieš Staliną, atsitiktinai iš- 
grasinti McCarthy, kai jais sutriuškino visus priešus. Tai prieš- 
komunistinė akcija. Kaltinimais pataikavus komunistam respub
likonai ėmė šaudyti ypačiai rinkiminės propagandos pabaigoj ne 
tik administracija, kurioje pasireiškė daug sovietinių agentų, bet 
ir asmeniškai patį Stevensoną, kuris reiškęs savo simpatijas agen
tui Hissui. Vadinas, Stevensonas nepažįstąs žmonių, kaip kaltino 
Nixonas. Iš šio pabūklo apšaudyta visa Trumano administracija 
už visus politinius nuostolius nuo pat Jaltos laikų. Atsakingas už 
tos administracijos veiksmus rezerve buvęs Trumanas išėjo prieš- 
puolio ir pavartojo naują ginklą— paskelbė, kad priešininkas “Ei- 
senhoweris ir respublikonai gina fašizmo ir nacionalsocializmo 
esminius principus.” Vadinas, patvirtino tai, ką Sovietų propa
ganda skeliba ne tik apie Eisenhowerį, bet ir apie Trumaną...

Gal būt, rinkimus nulems ne įaistrinti, sutirštinti politiniai, 
ideologiniai, moraliniai argumentai, bet socialiniai, t. y. ne tie, ku
rie sukėlė didelio triukšmo, bet tie, dėl kurių mažiau kalbėta. 
Palauksim, ką pasakys laprikčio 4 d. Tačiau ieškant iš rinkimų 
naudos ir visai 'žmonijai bei Lietuvai, tenka pripažinti, jog rinki
minė kova sustiprino praktinę kovą prieš komunistus, į kuriuos 
Amerikos oficialių įstaigų imama žiūrėti kaip į Maskvos agentus. 
Atsivėrus akim, prasidėjo apsivalymo banga. Ji užgriebė net pa
čią JTO. Aišku, jų daug liks ir kenks Amerikai toliau, bet gera, 
kad įžiūrėtas priešas, kuris ne tik šnipinėja Maskvai, bet ir bol
ševikinę propagandą skiepija jaunimui mokyklose. Tfi reiškinys, 
svarbus visų Vakarų likimui.

Lietuvos likimui svarbu, kad rinkiminėj kovoj pavergtąją 
kraštą reikalai vėl buvo Išnešti į viešą tribūną. Net iki paskutinių 
dienų abudu kandidatai rodo dėmesio tautinių grupių balsam.

Jei buvo siūloma Išnaudoti rinkimus Lietuvos reikalam, tai 
ši proga vienur abuvo išnaudota daugiau, kitur mažiau. ALTas 
įteikė raštus abiejų partijų suvažiavimams (tik to neišnaudojo 
reklamai); Voice of America išnaudojo Sniečkaus kritiką Eisen- 
howeriui lygiai kaip ir paties Eisenhowerio kalbą krašto nuo
taikom sustiprinti. Lietuvių demokratų grupė priėjo prie Steven- 
sono. Lietuvių respublikonų žmonės išsirūpino pasikalbėjimą su 
Eisenhoweriu: tik jiem susivaržius dėl pirmenybės, kam kalbėti 
su Eisenhoweriu, pasimatymo proga, deja, liko neišnaudota.

Dabar belieka jau tik laukti rinkimų davinių, o paskui vėl 
ieškoti progų spausti Baltųjų Rūmų laimėtoją, kad duotus pažadų 
vekselius išpirkinėtų.

Prelatas Jonas Balkūras 
spalių 22 u. susilaukė 50 metų 
amžiaus šiandien jis tam tikra 
prasme Pirmasis Amerikis 
Lietuvis, nes yra Amerikos Lie
tuvių Bendruomenei organizuo
ti pirmininkas. Kunigų Vie
nybės pirmininkas, Lietuvių 
Katalikų Akcijos pirmininkas, 
Ateitininkų Šelpimo Fondo pir
mininkas, na ir vietos pri
truks beskaitant, kuriose val
dybose dar jis nedalyvauja. Jo 
veikla yra tiek žinoma, kad jo 
sukakties proga norėtum jį pa
rodyti daugiau iš jo paties žo
džių, pateikdami jam keletą 
klausimų.

— Kolų, savo gyvenimo ir vi- 
suomeninio darbo įvykį savo 
praeityje prisimenate su di
džiausiu malonumu?

— Vaje, tu mano... — atsi
duso prelatas — tų vykių tiek 
daug, kad jie vieni kitus nus
melkia. Pirmas, kuris dabar 
staiga atmintyje iškyla, tai pa
sitenkinimas. kada jaunam ku
nigui pasisekė 1932 m. ALR'K 
Federaciją įjungti į NCWC. 
Tada dar nepramačiau, kokios 
tai reikšmės turės visai būsi
mai tremtinių šelpimo akcijai ir 
busimajam Balfui.

Su šviesiu pasitenkinimu mi
niu vysk. M. Reinio atvykimą į 
Ameriką. Jį savo iniciatyva ir 
lėšomis pasikviečiau katalikų 
veiklai stiprinti. šiandien jis 
kankinys, bet jo pėdsakai tarp 
Amerikos lietuvių žymūs.

Prisimenu, nors ir su kartu
mu, savo atsilankymą Lietuvo
je. Ten norėjau atvirai pasaky
ti valdžiai, ką mes, Amerikos 
katalikai, galvojame apie val
džios priespaudas, taikomas 
katalikams ir jų organizaci
joms Lietuvoje. Tik pradėjau 
sukiotis po Lietuvos gyvenimą, 
man vieną dieną skambina pa
žįstamas iš jaunystės dienų: 
sako—čia kalba tas ir tas, dir
bąs saugume; žinok, kad val
džia nepasitenkinus tavo kalimo
mis, įsakyta sekti ir gal tave 
išsiųsti iš Lietuvos. — Tai man 
bus didžiausia garbė, jei Lietu 
vos valdžia mane taip vertina, 
kad net įsakys išvažiuoti...

Jei norit dar — su dideliu 
pergyvenimu laukiau, kokis bus 
rezultatas mano kreipimosi į 
Amerikos vyskupus 1940 m. 
dėl pagalbos Lietuvos katali
kams. Net mano vikarai tekino 
į mane liežuvius dėl tokio var
giai įvykdomo mano sumany
mo. Koks buvo pasitenkinimas, 
kai staiga laiškas iš dabartinio

ęolumbo, Ohio, vyskupo, kad 
25.000 doL esą paskirta. Ir 
per trejus metus gavom iš to 
šaltinio 170.000 lietuvių reika
lams.

Pagaliau negaliu be pasiten
kinimo prisiminti 1943 m. spa
lių 6 d. Buvau dalinęsis min
tim su kan. J. Končium, kad 
mums reikia gauti iš National 
War Fund lėšų lietuvių reika
lams. Minėtą dieną \Vashingto- 
ne abudu nustebome NCWC 
pareigūno paklausimu, ar krei
pėmės į minėtą įstaigą. Kai tą 
pat dieną nuėjom, radom ten 
palankumo; tik reikalavo, kad 
visas sroves tam reikalui ap
jungtume. Kai lapkričio mėn. 
nuvykom su Grišium ir Oliu, 
pradėjo mums aiškinti, kad tu
rim priimti ir komunistus. Po 
pasitarimų savo tarpe pareiš- 
kėm, kad mes esam katalikai, 
kad mums A p. Sosto yra už

drausta bendradarbiauti su ko
munistais, ir jeigu turim eiti 
sykiu su komunistais, tai mes 
atsisakom nuo paramos. Mūsų 
argumentai ir nusistatymas pa
darė savo, ir mes gavom para
mą be vienybės su komunistais. 
Per eilę metų vien pinigais bu
vo gauta 700.000 dol. Latviai ir 
estai, kurie atsisakė nuo ben
dradarbiavimo su komunistais, 
negavo.

— Kas Jūsų visuomeniniams 
darbams buvo didžiausias tal
kininkas?

— Parapijoje, 'žinoma, mano 
didžiausi talkininkai yra mano 
vikarai; juk pas mane vienas 
jau išbuvo 18, kitas 14 metų. 
Visuomeninėj dirvoj tarp kuni
gų pirmoj eilėj stovi prel. P. 
Juras. Mes vienas antro pata
rimais daug naudojamės. Iš pa
sauliečių artimiausi talkininkai 
J. Laučka ir L. Šimutis.

— Žiūrėdamas dabar į praei
tį, kurią savo visuomeninių žy
giu gailitės?

— Ką dariau, nieko nesigai
liu. Daryčiau tą pat, tik įdėčiau 
dar daugiau darbo. Jaučiau, 
kad katalikų visuomenė ir ku
nigai man pritarė.

— Kuriais visuomeniniais 
reiškiniais labiausiai esate nu
sivylęs?

— Labiausiai srovių nepajė- 
gimu sugyventi. Jos viena kitą 
silpnina. užuot stiprinusios 
bendrai kovai. Didesnę atsako
mybę skiriu už tai nekatalikiš
koms srovėms. Katalikai bend
rame darbe rodo daugiau nuo-

laidumo. Vi-okių reikalavimų 
d'iugiausia ateina iš socialistų. 
S-agvve imui daugiausia žalos 
pridaro “Keleivis” su "Naujie
nomis”.

— Kaip žiūrit ■ PLB ateitį?
— Tai idealas. Bet dėl blogos 

valio-; iš nekatalikų pusės tai 
bus vienas iš sunkiausiai įvyk
domų dalykų. Tačiau kaip tik 
dėl to. kad jis sunkiausias, jis 
yra reikalingiausias.

— Kokis visuomeninis dar
bas Jūsų ateičiai būtų labiau 
šiai prie širdies?

— Tebesvajoju dar kartą nu
važiuoti į laisvą Lietuvą. Tad 
tas darbas, kuris paskubins 
Lietuvai laisvę atgauti, bus 
man mieliausias. Nenorėčiau 
taip pat mirti nepastatęs savo 
parapijai bažnyčios.

GRIAUS LIETUVOS VIENKIEMIUS

Prel. J. Balk&naa spalio 22 d. atšventę* 50 metu nukakti.

Komunistų partija yra numa 
čiusi iškelti žmones iš vienkie
mių, nes jie esą carizmo ir lietu
viškosios buržuazijos palikimas. 
O tai reikią kuo skubiausiai lik
viduoti. Vienkiemių sistema ap
sunkinanti technikos išnaudoji
mą. apie kurią dabar Sovietai 
nuolat kala žmonėm, mažinanti 
kolchozo darbingumą, nes žmo-

Vis dar nesutvarko
Komunistų partija skundžia- 

is, kad vis dar neįstengia su
tvarkyti kolchozų. Nuolat ten 
pasitaiko kolchozinės nuosavy
bės grobimų, neteisėtų žemės 
“užvaldymų”',j kolchozus prasi- 
skverę buožės”, kurie tik ken
kia vieningam ir našiam kol
chozo darbui. Nepakankamai 
kovojama dėl žemės derlingu
mo, galvijų skaičiaus padinimo.

Komunistų spauda ir radijas, 
agitatoriai ir visokie pareigūnai 
nuolat ragina ir moko, kaip 
reikia gyventi kok’hoze ir koks 
džiaugsmas, kad aria visų lau
kus ir nupiovęs viską atiduodi 
Stalinui. Tačiau to džiaugsmo 
žmonės nejaučia, nes visame 
krašte yra skurdas ir vargas.

Kas pavergė lietuvių 
liaudį?

Mūsų tautos pavergėjai 
džiaugiasi “išvadavę” musų 
tautą iš kapitalistų jun
gų. Pavergėjai liuvę nepriklau
somybės laikais Amerika ir 
Anglija, nes jos neleidusius vy
stytis pramonei, pigiai pirkę 
žaliavas ir brangiai parduoda
vę savo gaminius. Apie tą patį 
kalbėjo ir Sniečkus Maskvoje. 
Norėdami pateisinti savo nusi
kaltimus, patys rėkia prieš 
Vakarus ir kartu dar labiau lu
pa žmones.

nėms į darbus reikia eiti po ke
letą kilometrų. Lietuvos komu
nistų partija ir minlsterių ta
ryba numačiusi kolchozininkų 
iškėlimo iš vienkiemių priemo
nes ir pateikusi peržiūrėsi jas 
Sovietų Sąjungos mfnisterių 
tarybai.

Perkėlus žmones į kolchozų 
centrus, pasidarys dar sunkes
nis gyvenimas Lietuvoje, dar 
labiau bus suvaržyta jų lais
vė ir padidintas sekimas.

Rusai išgelbėję betuviUM
Nuolat per spaudą ir per ra

diją kartojama, kad tik rusų 
didžioji tauta Išgelbėjusi lietu
vius nuo išnaikinimo ir fašisti
nių žmogėdrų.. Duosnia ranka 
rusų tauta teikianti lietuvių 
tautai pagalbą respublikos liau
dies ūkyje ir kultūros plėtoji
mo reikale. Kas buvo balta, da
bar komunistai sako, kad tai 
buvę juoda, laisvė paverčiama 
į nelaisvę, o užgrobimas —iš
vadavimu. Kai patys plėšia 
mūsų kraštą, gabena mūsų tur
tą, šaukia, štai kokie mes dos
nūs, mes jums “duodame.”

UteraMros vakaras
Vilniaus universiteto aktų 

salėje įvyko literatūros vaka
ras, kuriame dalyvavo lietuvių 
ir latvių rašytojai, Stalino “lau
reatai”. Vakaras praėjo su ne
maža pompa ir padėka valdo
vams, kartu ir su didele agita
cija prieš Ameriką.

Partija susirūpino

Lietuvos Komunistų Parti'a 
susirūpino, kad jų organizac ija 
labai išsiplėtė. Jaunieji komu
nistai labai lengvabūdiškai pri
imami į partiją ir nebeperauk- 
lėjami.
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Lietuvos likimas buvo nus
pręstas 1939 metais rugpiūčio 
mėn. Molotovo ir Ribentropo 
derybų metu 1939 metų rudenį 
Sovietai pareikalavo įsileisti 
kariškas įgulas. Jų noras buvo 
greitai patenkintas. 1940 metų 
birželio mėn. Raudonoji armi
ja peržengė sieną dėl td, kad, 
esą, Lietuvos vyirausybė nesu- 
teikian i pakankamo saugumo 
jų įgulų kariams. NKVD lavi
na užliejo vieną valstybę.

Lietuva' niekas nežino iš kur 
atvyko jos gyventojai. Niekas 
tikrai negali pasakyki, kada jie 
įsikūrė Nemuno ir Dauguvos 
žemupiuose. Jų kalba moksli- 
nirkams yra mįslė.

Sovietų Sąjunga įsiurbė šitą 
valstybę. Lietuva šiandien turi 
14-tą numerį Sovietų Socialisti
nės Respublikos. Česlavas Mila
šius, Lietuvoje gimęs žymus 
lenkų poetas, rašo, kas atsitiko 
tuoj po okupacijos:

“Senesni žmonės dar atsime
na nepergeriausius caro laikus, 

i ačiau tai su jais nieko bendro 
neturėjo. Tai buvo šimtą kartų 
blogiau. Po invazijos tuoj buvo 
įsakyti seimo rinkimai. Tačiau 
rinkimai buvo visiškai nepana
šūs į iki šiol tuo vardu vadina
mus veiksmus. Tebuvo tik vie
nas kandidatų sąrašas, valdžios 
sudarytas. Gyventojai nesupra
to, kodėl miestai ir kaimai buvo 
paskandinti propagandos raštų 
bangose, kodėl garsiakalbiai 
dieną ir naktį aidėjo nuo pro
pagandos kalbų, kodėl gatvė
mis važinėjo sunkvežimiai, de
koruoti vadų paveikslais, jeigu 
buvo ik vienas sąrašas ir jokio 
pasirinkimo. Tačiau rinkimų 
dieną rinkosi jie būriais prie ur
nų. Reikėjo eiti, nes kiekvie- 
nas.atidavęs savo balsą, ant 
savo paso gavo antspaudą. Jei 
antspaudo trūko, buvo aišku, 
kad paso savininkas nebalsavo 
ir dėl to yra liaudies priešas. 
Kaikurie, būdami naivūs, ban
dė atiduoti suplėšytus ir sutep
tus lapukus, kad jų balsai ne

galiotų, tačiau ir jie buvo už
skaityti galiojančiais ir už kan
didatų sąrašą pasisakančiais 
balsais. Rezuiatai buvo milži
niški. Pirmutinis veiksmas tuo 
būdu išrinkto taip vadinamo 
seimo buvo formalus prašymas 
būti priimtiems į Sovietinę 
Respublikų Sąjungą. Tas pra
šymas buvo patenkintas.”

Nuo tos dienos Lietuva yra 
14-ta Sovietų respublika. Lie
tuva nuo Vakarų Vokietijos nė
ra taip toli, kaip kad a! rodo. 
Šitą grėsmę mes turime svar
baus pagrindo su didžiausiu 
rūpestingumu užregistruoti. 
Jei mes būsime budrūs, tai 
mus gali prie tokių pat rinkimų 
prieiti kaip ir Lietuvoje.

(Stabdomo traukinio gar
sai).

FIPSAS (tyliai)' Kurteli? He, 
ar negirdi? Pabusk, mes jau 
vietoje. Kaip žindomas kūdikis 
guli tu mano glėby.

KURTAS (nuvargęs): Hein- 
cai?

FIPSAS' Ne Heincai! Mes 
esame jau Kaune. Mes jau čia. 
Ar i u nors kiek pramigai ?

KURTAS' Fipsai.
FIPSAS: Na, gerai. Mes tu

rime tuoj pranykti. Greičiau! 
Aš po piet pamiegosiu. Jei 
tavęs nebūčiau laikęs, būtum 
nukritęs kaip rusas preiš išrū
ki

KURTAS: Senių jau nebėra.
FIPSAS: Jie pasisotins pir

miau nei mes iš stoties išsi- 
krapštysime.

KURTAS' Milicija ateina.
(Kelių vyrų žingsniai).
FIPSAS' (tyliai) Lipk že

myn. Ne čia, į kitą pusę.
Jie praslinko pro traukinio 

užpakalį, pramovė per išėjimą 
ir staiga a sidūrė Kauno sto
ties aikštėje. Saulė juos šildė ir 
glostė. Prie žalios pievelės sto
vėjo keletas užsėstų suolų. 
Ant jų sėdėjo Sovietų kareiviai 
rūkydami ar miegodami. Stai
ga jų dėmesį atkreipė žmonių 
susibūrimas. Jie pamojo viens 
kitam ir nuėjo ten. Kai prisiar
tino, pamatė ant žemės gulinčią 
moterį. Tai buvo senė, kuri su 
jais drauge važiavo. Alkis ir 
nuovargis ją nugalėjo. Sugniu
žo ji visai ar i tikslo, gal būt 
tik keletą metrų nuo pirmo ką
snio duonos. Jos vyras nusimi
nęs klūpėjo prie jos ir kalbino, 
bet moteris nejudėjo. Po kiek 
laiko atvyko Sovietų patruliai, 
pareikalavo vyro dokumentų ir 
pasiėmė jį su savim. Paskui 
pasirodė du civiliai neštuvais 
nešini, užsidėjo ant jų moterį ir 
■nulingavo. Bet žiūrovai paliko 
bestovį, lyg kad senė vis dar 
gulėtų prie jų kojų.

Tuo tarpu, kai jaunuoliai no 
rėjo apsisukti ir 1 oliau eiti..

MILICIJOS kareivis (meš

kiškai draugiškai su rusišku 
akcentu): Stoj! Kur norite
šokti, jauni žiogai* Hm?

FIPSAS: Mes...
KAREIVIS' Kas yra? Kur 

jūsų dokumentai, popieriai, 
hm!

FIPSAS' Pametėm.
KA REIVIS (Pasipiktinęs): 

Aha, pametėm. Bobutę pame
tėm, popieriai pametėm. Viską 
ffft, viską pametėm. Jūs ant 
traukinio atvažiavcf, ar ne?

FIPSAS: Mes jau vakar at
vykome traukiniu. Mes norėjo
me...

KAREIVIS' Vakar? Kodėl 
tu turi meluoti, a? Aš turiu a- 
kis, su akimis aš mačiau, kaip 
jūs nuo traukinio nušokote. 
Šiandien, šiandien, ne vakar. 
Davaj! Eisime į komendantū
rą. (žingsniai, kurie lėtėja). 
Jūs atvykstate iš Vokietijos, ar 
ne? Buvau aš Breslave, Frank- 
urte, prima. Buvai ■ u Bresla
ve? Dadg ffftt, viskas ftt!

FIPSAS' Breslave aš esu bu
vęs.

KARETVS: A, meu Jesus, 
viskas ftt. Tu buvai buvęs*

FIPSAS: Taip, bet dabar at- 
vykstam iš Karaliaučiaus.

KAREIVIS' Karaliaučiaus? 
Aš buvau buvęs ir Karaliau
čiuj. Daug fftt. Aaa meu Je
sus, negerai. Ko čia ieškote, a? 
Sakyk!

FIPSAS: Badas.

KAREIVIS' Viskas badas, Visi rūpesčiai tada bus “ftt”! 
viskas ftt. Visi eina čia. Ką KURTAS: Be- kaip mes grį- 
aš galiu padaryti? A*gal, visi Šime?
atgal.

FIPSAS (tyliai): Klausyk, 
ant tilto dumsime.

KAREIVIS: Ką tu dėl jo pa
sakei? A?

FIPSAS' Jis baisiai alkanas.
KAREIVIS: šitas mažas vy

ras. Pirma tiltas, ei!
(Girdėti žingsniai kareivio — 
vinimis kaustytų batų, jau
nuolių — basų kojų, žingsniai 
darosi skubesni).

KAREIVIS: Kodėl jūs turite 
taip bėgti, hm? Mes vistiek nu
eisime į — Stoj! Hei! Stoj! 
(Nuskamba šūvis). Stoj!!!

(Bėgimas neatgaunant kva
po).

KURTAS (staigiai): Fipsai, 
aš —

FIPSAS' Prie vanens, 'ik 
atsigręžk.

KURTAS' Aha.
FIPSAS: Matai tu jį datf
KURTAS: Ne.
FIPSAS: Stok.
KURTAS' Jei jis atbėgs
FIPAS' Tas jau nebeatbėgs. 

Jis mūsų nesi ve ja. Pastovėk 
čia, sėsk ant dėžių.

KURTAS: Ką mes labar da
rysime, Fipsai? Jei jis sugaus, 
tai...

FIPSAS: Nesirūpink. Mes
turime tik kuo greičiausiai R 
miesto, tada bus viaakas gerai.

FIPSAS' Namo? Vos atvykai 
ir jau nori namo. Tik dabar 
tikrai prasidės. Klausykis.

KURTAS' Fipsai!
FIPSAS: Kas yra?
KURTAS: Aš turiu..
FIPSAS: Daryk greičiau.
(Tyla, Fipsas pirštais barbe

na į medines dėžes).
FIPSAS' Baigta?
KURTAS' Baigta
FIPSAS: Tad klausykis: mes 

turime pasišalinti iš miesto. Ar 
tu matai ten tą laivą? Va šitą 
mažą, seną. Man jis atrodo lyg 
ruoštųsi plauk1 i.

KURTAS: Ar turi pinigų?
FIPSAS' Tiek, kiek ir tu. 

Mes prislinksime iš užpakalio, 
ir reikalas išspręstas.

KURTAS' O jei jie pama
tys?

FIPSAS; Mes turime pasida
ryti nematomi. Išgaruokime! 
Eikš.

KURTAS: Fipsai?
FIPSAS: ^as vėl?
KURTAS' Gal garlaivis net 

iki namų važiuos!
FIPSAS šitas?
KURTAS: Taip, juk gali at

sitikti.
FIPSAS: Esi kvailas, vaike

li. Eva.
(bua daugiau)
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MOTE RU^ PASAULY
AR GALI BERNIUKAI ŽAISTI SU MERGAITĖMIS

DĖL MERGAIČIŲ STUDIJŲ

šiuo

Duktė parėjo iš mokyklos su 
berniuku, apie kurį kalbėjo, 
kad tai jos “boy-friendas”. 
žaidė su juo namie ir gatvėje. 
Nieko nesakiau. Taip nutiko 
vieną ir antrą ir kelintą kartą. 
Nieko ypatingo nepastebėjau, 
bet, prisiskaičius apie visokius 
jaunimo nuotykius, širdis neri
mo klausimu: ar tai ne perank- 
styvo brendimo ženklas? Juk ji 
tik dešimtus pradėjus.

Skaičiau literatūros 
klausimu. Vienas autorius guo
dė tokiu pavyzdžiu. Esą vienas 
berniukas su mergyte, abudu 
tos pačios pradžios mokyklos 
mokiniai, taip susidraugavę, 
kad jis parlydėdavęs mergaitę 
namo, ir popiečius praleisdavę 
drauge. Motina liepusi dukte
riai nesivadžioti berniuko į 
namus ir pas jį neiti. Geriau te
gul draugaujanti su mergaitė
mis. “Kodėl, mama?” klausia
momis didelėmis akimis duktė 
žiūrėjo į motiną. “Matai, vai
keli, berniukai kelia daug 
triukšmo, jie daugiau ir dulkių 
j kambarius atneša.” “Aha, dėl 
to,” priėmė paaiškinimą, bet 
vis galvodama kalbėjo duktė. 
“Na, žinoma, ir tu išmok
si iš jų nemandagių žodžių,

MOTERYS, KURIOS VERTE NUO SOSTO KARALIŲ
Vaikai, apsiskramaliavę, pur

vini, voliojasi ir šokinėja Egip
to miestų aikštėse. Dauguma 
jų benamiai, persskyrusių, tik
riau — pavarytų, moterų vai
kau Jos neturi kuo savo kūdi
kius aprengti ir išmaitinti. Iš 
tų vaikų auga elegetos, vagi
šiai, valkatos. Tikri bezprizor- 
ninkai, kaip kitados Sovietų 
Sąjungoje.

Tai netinkamo moters socia
linės padėties sutvarkymo vai
sius. Mahometo Koranas lei
džia vyrui turėti kelias žmo
nas, nors ne daugiau kaip ketu
rias. Blogiausia, kad vyras gali 
jas paleisti, kada jam nusibos
ta, be jokių įsipareigojimų iš
laikyti žmoną ir vaikus.

Praktikoje tokios santvarkos 
atstovas buvo karalius Faru
kas. Tos santvarkos padariniai 
prisidėjo prie to, kad jis buvo 
nuverstas nuo sosto. Ir mote
rys — net penkios — yra pri- 
dėjusios prie to savo pirštus.

Zeinab Natas,
40 metų, žmona min. pirmi

ninko, kurį Farukas atstatė ir 
privertė išvažiuoti į Šveicariją, 
pirmoji norėjo laimėti Faruko 
palankumą. Farukas į ją ne
žiūrėjo. Dvigubas nepasiseki
mas — ir jai ir jos senam vyrui 
Nahas. Ji pradėjo pinti tinklą 
per karininkų klubą ir laimėjo 

Nuotr. K. DaugėlosDukrelės vakarinė malda.

storžieviško elgesio, žinai ber
niukai”, dėstė motina naujai a- 
tčjusius jai motyvus. “Bet, 
mama, su berniukais įdomiau 
žaisti, su jais pabėgioki ir pa- 
sistumdai”... Atsitiko taip, kad 
vienas tas draugas buvo per
keltas į kitą mokyklą. Porą 
savaičių nesimatė. Po poros sa
vaičių duktė pasakojo motinai, 
kad susitikusi draugą su kitais 
berniukais einantį ir jai jis iš 
tolo parodęs liežuvį. Santykiai 
lengvai nutrūko, kaip lengvai 
jie buvo atėję. Autorius išve- 
džioja, kad šiame amžiuje 
draugavimas dar nepavojingas; 
jis savaime susitvarko, nors 
motinos ir prisijaudina.

Vaikams bręstant lytiniai 
skirtumai išskiria ir vaikų žai
dimus. Mergaitės vienos sau 
per virvelę šokinėja ar pan. 
Berniukai ieško aštresnės for
mos žaidimų. Mergaitės apie 
berniukus atsiliepia, kad jie 
laukiniai. Berniukai — kad 
mergaitės tik kvailai dantis ro
do. Vieni kitiems svetimi. Ber
niukai net pradeda gėdytis su
sitikti mergaites, nes .neturi ką 
su jomis šnekėti.

Tik kai po šio amžiaus 14- 
15 m. mergaitės- jau rodo noro 

sau ne tik jaunuosius karinin
kus, bet ir eilę generolų. Apie 
jos pasisekimus specialūs pa
siuntiniai gabeno žinias į Švei
cariją senąjam vyrui. Apie tai 
nežinojo tik karalius, kurio 
šnipai, jei ir įeidavo į užkuli
sius ,tai būdavo paperkami pa
žadais ateičiai.

žinojo apie tai ir kita mote
ris —

Farida,
buvusi Faruko žmona. Ji per

se, graži, elegantiška, Persijos 
šacho sesuo. Ją vedė Farukas 
ir laimėjo Persijos šacho drau
gingumą. Ji padovanojo Fa rū
kui tris dukteris, bet nė vieno 
sūnaus. Kai Farukui nereikėjo 
nei Faridos nei Persijos palan
kumo, Faridą paleido. Tačiau 
uždraudė jai išvažiuoti iš Egip
to; uždraudė taip pat jai už 
kito ištekėti. Tokis pažemini
mas jai buvo nepakeliamas. Ji 
turėjo pažįstamų generolų ir 
patyrė apie Zeinab Nahas su
pintą tinklą, bet nieko nedarė, 
kad jį sutraukytų- Jei ji ne ka
ralienė, tegul ir jis nebus ka
ralius.

Iškyla čia ir

Fawzia,
Faruko tikroji sesuo. Ją buvo 

išleidęs Farukas už Persijos ša
cho. Farukas su Persijos šachu 

su berniukais draugauti, konk
rečiau, su vienu kuriuo berniu
ku, tada jau ženklas, kad rei
kia budėti ir pasireiškiančią 
šios rūšies energiją kreipti ki
ta linkme.

Taip rašė knygps autorius. 
Gal ir teisinga jo rodoma ben
dra berniukų ir mergaičių 
brendimo ir tarpusavio santy
kių linija. Tačiau ji kaitaliojasi 
pagal aplinką, kuri greičiau ar 
lėčiau subrandina; pagal kiek
vieno vaiko erarakterį, kuris 
greičiau ar lėčiau lytiškai bręs
ta. Autoriaus išvedžiojimus, 
kas liečia 10 metų vaikus, bu
vau linkusi sukonkretinti šito
kia prasme1

Nepavojingas bendras masi
nis žaidimas; nepavojingas 
mergaitės ir įvairių berniukų 
žaidimas, bet sektina, jei drau
gauja ir žaidžia vis su tuo pa
čiu. Neleistinas lankymasis j 
namus, kai suaugusiųjų nėra.

Kur vaikas auga šeimoje ir 
su suaugusiais gauna pabend
rauti, jam mažiau intereso 
bendrauti ir su draugais. Bet 
tos sąlygos Amerikoje tokios, 
kad vaikai turi būti paliekami 
savo pačių globai ir per anksti 
“amerikonėja.” A. B.

susikeitė seserimis. Vadinas, 
švogeriai. Bet kaip Farukas pa
leido Faridą, taip Persijos ša
chas paleido Fawzia, kada ji 
jam negalėjo duoti sūnaus. Ją 
išvijo į jos egiptines dykumas. 
Ji grįžo pas brolį Faruką ir 
mokėjo jam duoti protingų ir 
nelabai protingų patarimų. Bet 
Farukas įsigijo antrą žmoną— 
Narriman Sadek, geležinkelio 
tarnautojo dukterį. Naujoji 
žmona užėmė ne tik žmonos, 
bet ir sesers vietą. Fawzia pa
sijuto atstumta. Fawzia ėmė 
jos nekęsti. Ir juo toliau, juo 
labiau. Nekęsti tiek, kiek ry
tietė gali, pasiryžus iš tos ne
apykantos paaukoti net patį 
brolį. Ji susidėjo su klubo kari
ninkais. Ji buvo jiems labai 
naudinga. Daug (žinojo ir pati 
sudarė net sąrašus asmenų, 
kurie turėtų būti nutolinti, ka
da ateis laikas.

Faruko motina Nazfi, 
arti šešiasdešimties metelių su
laukusi, ir savo patyrimu ir 
motinišku instinktu nujautė, 
kad ne viskas gerai eina. Jau 
ilgą laiką ji net pačiame Egip
te negyveno. Laikėsi Prancūzi
joje, paskiau Nevv Yorke. Ji 
panoro atsiimti ir jauniausią 
dukterį, kuri bauginosi savo 
brolio, amžinai keistų žvilgsnių 
pro saulinius akinius. Jos norė
jo gyventi Amerikoje paprasto 
žmonių gyvenimu. Bet Farukas 
pats panoro tvarkyti motinos ir 
sesers likimą. Kai jos nepa
klausė, Farukas nutraukė pini
gus ir pasus. Tokią valandą su
sijaudinimo pagauta, motina 
Nazli prakeikė sūnų, spėriama 
jam baisų galą. Ji turėjo daug 
draugų Egipte. Per juos moti
nos prakeikimas ėjo iš lūpų į 
lūpas. Gėda plito, kad sūnus 
taip elgias su motina. Egipto 
motinų neapykanta klojosi apie 
Faruko galvą. O jos savo jaus 
mus pasakė savo vyrams. O 
vyrai savo sūnums, .kurie ka
reivinėse pynė tinklą, apmesto 
Zeinabos Nahas.

Ir dar viena moteris 
Faruko priešu —

Doria Shafik, 
pirmoji Egipto moteris, 
cūzijoje teises baigusi,
publicistė, trijų laikraščių lei
dėja, kuri užsimojo kovoti už 
Egipto moters išlaisvinimą, už 
poligamijos panaikinimą, už 
moters teisių sulyginimą su vy
rais, už moters raštingumą. Ji

virto

Pran- 
poetė,

su-

Atsidūrusias svetimoje že
mėje ir žvelgdamos į nepalan
kias studijavimui sąlygas,, 
klausiame: ar studijuoti? Nag
rinėdamos šį klausimą, susidu
riame su eile naujų neaišku
mų, būtent: pačio studijavimo 
tikslas, kuris neretai pasireiš
kia tik studentės vardo nešio
jimu, studijoms pradėti susida- 
msitį aplinkybių sunkumus, 
pats studijų svoris ir jų ištesė
jimas ir pagaliau užsimoto tik
slo pasiekimas ir jo nauda 
praktiškame gyvenime. Be abe
jo, visų šių klausimų apsvarsty
mas turės didelės įtakos mūsų 
tolimesniuose žygiuose studija
vimo klausimu. Tačiau šalia ši
itų jau paminėtų studijavimo 
problemų, kurios bendrai tinka 
abiem lytims, susiduriame su 
ypatinga problema merginoms, 
būtent :ar studijuoti, pasiren
kant vien tik kar eros siekimą, 
ar studijuoti atsižvelgiant ir į 
galimybę ateity ištekėti. Ties 
šiuo punktu dažniausiai
klumpame ir pasijuntame be- 
narpliojančios painų mazgą. 
Pirmykštės problemos ir ši pas
kutinioji mus taip pribloškiu, 
kad vėl atsiduriame prie mūsų 
pirmučiausio ir aktualiausio 
klausimo: ar verta mergaitėms 
studijuoti f Atsakymas trumpu
tis; verta!

Pirmiausia paanalizuokime 
palios save studijavimo klau
simu ir tinkamai įvertinūrime 
mokslo svarbą mūsų akyse— 
ar labai mes mokslo ^Metane? 
Čia didelės svarbos turto nuo 
širdus ir atviras pasisakymas 
kad ir sau pačioms. Suradusios 
tinkamą ątyltymą^ fingaima 
kokia linkme mums krypti: ar 
mes mylime mokslą labiau už 
viską, ar mes moksle įžiūrime 
tik priemonę pHnam individo iš
vystymui. Vieno ar kito pasi
rinkimu mes daug laimėsime. 
Pirmu atveju, grynai atsiduo
damos mokslui, mes j| savo iš
mintimi ir naujomis, individua
liomis žiniomis praturtinsime, 
o antru atveju, mokslą laiky
damos nors ir pirmaeiliu tiks
lu, panaudosime įgytas žinias 
savo pirmaeiliam siekiniui. Čia 
galime padaryti išvadą, kad 
mokslas abiem (ir daugeliu ki
tų) atvejais yra naudingas.

Stadeatė HraHsHi
Be abejo kiekviena jauna stu

dentė yra didesnė ar mažesnė 
idealiste, siekia vienokio ar ki
tokio idealo. Studentės siela y- 
ra pilna entuziazmo ir jėgų, 
pasiry&uri kovoti už savo sieki
mą ir jį laimėti. Dažnai skai
tome dienraščiuose: Ak, Die
ve, duoki jėgų laimėti, kad ne
supūčiau “be likusio ženklo, 
kad žmogumi buvus!” Sis en- 
tuziamo ir pasiryžimo laikotar
pis savo idealui siekti tęsiasi 
tol, kol jis puoselėjamas ir ug
domas. Jeigu savo siekimą pri- 
miršime ir su juo kasdien nebe
gyvensime, jis mumyse išblės— 
visos gražios svajonės išbluks 
tartum nebuvusios. Jauna stu-

suorganizavo “Nilo dukteris”, 
kurių tūkstančiai buvo pasiryžę 
už ją ir savo gyvybę aukoti. 
Studentės šimtais siūlėsi moky
ti suaugusias egiptietes rašyti 
ir skaityti.

Kai Doria Shafik norėjo pa
kliūti į parlamentą, Farukas 
sukliudė. Jis pareiškė: nors mo
teris Sorbanoje teises studija
vo. bet Egipte ji turi virsti šei
mininke ir daugelio vaikų mo
tina, ir tuo ji patiks pranašui...

šita naujosios Egipto dvasios 
atstovė į karalių Faruką žiū
rėjo kaip į atgyvenusio amžiaus 
žmogų, jį tai apibūdindama: 
jis sveria 190 svarų; jis yra 1,- 
70 m. aukščio; jis paprastom 
dienom pusryčiams suvalgo 6 
kiaušinių kiaušinienę, dubenį 
pupų ir daržovių, išgeria du lit
rus stipriausios Mokka kavos ir 
tai vis per ketvirtį valandos.

Šitas karalius nebekaraliaus. 
Senoji Egipto karalystė su juo 
baigta. Kyla naujas Egiptas. J 
tą istoriją savo dalį įnešė ir 
tos penikos moterys.

dentė dėl šio savo siekimo ko
voja, mokosi ir aukojasi; o pri
kopusi savo tikslo viršūnę, jau
čiasi savo uždavinį atlikusi.

Stndratėr viauonaeniaiakė
Baigusi ar tai kolegiją, ar 

universitetą ir įgijusi savo spe
cialybę, studentė yra savaranki 
asmenybė, jaučianti pareigų į- 
sitraukti į visuomenės veikimą. 
Socialiniam bendravime ji ran
da progų prisidėti savo suma
nymais ir veiksmais, kurių vie
šas pripažinimas ją paskatina 
dar smarkiau veikti, šiuo būdu 
studentė dar produktingiau tę
sia savo socialinį darbą, jaus
dama esanti tikras ir pripažin
tas visuomenės narys, ši socia
linė veikla gerina visuomenės 
būvį, tau tuo pačiu metu paten
kina ir pačią vicuomenininkę, 
kuri jaučiasi dvasiškai paten
kinta gerai atlikdama savo dar
bą. Žvilgterėkime į nestudentę. 
ši be abejo dauguma atvejų 
mažiau prisidės prie visuomeni
nio darbo, nesi jausdama esanti 
įpareigota, arba jausdama e- 
santi nepribrendusi socialinei 
veiklai.

Studentė sužadėtinė
Į šeimyninį gyvenimą stu

dentė žvelgia atvirom ir atsar
giom akim. Subrendęs ir sava
rankiškas asmuo nesileidžia 
lengvai ir neapgalvotai svar
biai) gyvenimo žygin. šis apgal
vojimas aiškiai išskiria proto 
virių — studentė daugiau va
dovaująs intelektu negu jaus
mais; tuo tarpu nestudentė 
paprastai lengviau (žiūri į gyve
nimą, ir jai vedybinis apsi
sprendimas nesudarys tokių 
didelių sunkumų. šiuo savo 
apsvarstymu studentė labai iš
siskiria, ir kai kurių žmonių 
nuomone sunkiau ir rečiau iš
teka už savo drauges nestuden- 
tes. Bet šiame punkte, šiame 
apsvarstyme, kaip tik ir pasi
reiškia visa vedybinio gyveni
mo svarba, nes studentė neieš
ko vien tik bendro fizinio gy
venimo, bet pirmon vieton sta
to sielų bendrą gyvenimą ir 
jų vienos su kita sutapimą.

Šiais keliais pavyzdžais iškė
lėme studijavimo svarbą mer
gaičių atžvilgiu. Studijos ne tik 
praplatina jaunuolių akiratį ir 
sukrauna joms didelį dvasinį 
lobį, bet jos padeda išaugti pro
tingoms moterims ir geroms 
motinoms. Tad studijuokime, 
merginos!

Stud. Vilmantą Karečkaftė

Neįmanoma atpasakot ką pergyvenau
Švede pasakoja apie padėtį Pabaltijo kraštuose

Reti yra svečiai iš anapus ge
ležinės uždangos, ypač iš Pa
baltijo. Pabaltijo siena taip už
daryta, kad ne tik žmogių, bet 
ir balselis iš ten neprasprūkš a. 
Vienas iš tokių paskutiniųjų 
svečių yra Estijos švedė, kuri 
nuo 1940 m. išbuvus Sovietų 
pragare, ką Cik neseniai sugrį
žo vėl j laisvę — j savo vyro 
žemę Švediją. Toji Estijos šve
dė atvyko į Švediją 1934 m., iš
tekėjo už švedo, paskui su juo 
persiskyrė. 1940 m. vasarą ji 
išvyko atostogų į Estiją ir ten 
įšalo. Nore ji buvo Švedijos 
pilietė. Sovietai neleido jai grįž
ti ir tik po labai rizikingos ke
lionės į Maskvą jai pavyko pa
siek i Švediją, švedų dienraš
čiui, “Stockholms-Tkinjngcn” 
toji Estijos švedė papasakojo 
savo pergyvenimus Sovietų Są
jungoje nuo tų nelaimingųjų 
1940 m. atostogų.

1940 m. pradėjus Sovietams 
siausti Estijoje, ir svetimų 
kraštų piliečiams buvo nevalia 
išvykti iš krašto. Jinai tuomet 
susirado darbo kaip virėja vie
noje valstybinėje įmonėje ne o- 
li Talino. Prasidėjus karui tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, 
ji buvo evakuota į Sovietų Są
jungos gilumą ir į Aziją. “Per
gyvenimų anuomet negalima 
aprašyti”, sako ponia T. ‘Tai

Su šiuo numeriu pradedame 
spausdinti Onos Meačieato- 
Panžiukto padainuotas liaudies 
dainas. Dainininkė yra 84 metų 
amžiaus, kilusi iš Šilavoto pa
rapijos, Marijampolės apskr. I 
Ameriką atvažiavo prieš 60 
metų, dabar gyvena; 7411
Staut St., Detroit 28, Mich. 
Šios dainininkės dainos išlaikė 
senovišką charakterį, šalia 
lyrinių motyvų, čia pasirodo ir 
epinis motyvas, toks retas mū
sų liaudies dainose. Tegu šie 
posmai nukels į brarglcs tėvy
nės senus laikus, į anas dienas, 
kai visas kaimas skambėjo šio
mis dainomis.

Dainas užrašė J. Mukus.

Oaa Menčfeaė-Psutiiikč

Ant tėvelio dvaro
Bijūnėlis augo,
Po bijūno žaliu krūmu 
Šaltas šaltinėlis.

Bijūnėlį lenkiau, 
Jo raselę braukiau, 
Bijūnėlio šalta rasa 
Baltai burną praušau.

*

Ant tėvelio dvaro 
Tėvelio sūnelis,
Ten balnojo kamanojo 
Juodbėrį žirgelį.

O, žirge, žirge! 
žirge juodbėrėli, 
Kai aš josiu pas mergelę, 
Kelk aukštai galvelę.

Da aš neišjojau 
Iš tėvelio dvaro, 
Ir išdygo žalia rūta 
Po žirgo kojelių.

Da aš neįjojau 
Nei pusę kelelio. 
Ir suvyto žalia rūta 
Žirgui po kojelių.

Da aš neprijojau 
Nei uošvės dvarelio, 
Ir sulojo margi kurtai, 
Margieji kurteliai.

Išeina uošvele
Ant didžio dvarelio, — 
Atkelk, uošve, vario vartus, 
Sudrauskie kurtelius.

Cit, neverk mergele!
Neverk, lelijėle,
Kai sugrįšiu kitą kartą, 
Tave nepalikau.

K. RAUKLAUKIS, Švedija

buvo tikras mirties, bado ir 
šalčio pragaras. Mes, evakuo
tieji, gyvenome ne geriau, kaip 
priverstinių stovyklų darbinin
kai. Žmonės krito gatvėse ir 
mirė iš bado. Net ir kolchozuo
se nebuvo javų. Aš ypatingai 
prisimenu vieną epizodą iš l‘o 
laiko. Visai atsitiktinai sutikau 
estą garvežio vairuotoją. Jis 
buvo pagyvenęs žmogus, ligui
stas Ir išalkęs. Suodinas ir pur
vinas jis atėjo pas mane basas 
tiesiai nuo garvežio. Aš sten
giausi jam padėti ir slaugiau 
jį, bet po keietos dienų pama
čiau, kad jos dienos suskaity
tos. Mirdamas jis prašė, kad 
perduočiau sveikinimus jo šei
mai Estijoje. Kai mes jį laido
jome, aš užmoviau ari jo kojų 
veltines šlepetes, kurias sau 
buvau pasisiuvus. Visas jo pa
likimas buvo suskilę akiniai.

Vienintetis, kas mane dar palai
kė, buvo viltis grįžti kada nors 

į Švediją.

Aš gyvenau kaip mirusiųjų 
pasaulyje ir kas naktį sapnuo
davau Kungagatan šviesas ir 
savo namus ten. Švedijos pa
siuntinybė buvo evakuota į

Nekelsi vartetų,
Nedraus kurtelių, 
Leisiu žirgą vison valion, 
Išmindžios rūteles.

Išmindžks rūtelę, 
Išskardins žemelę, 
Neprigydys mergužėlė 
Per visus metelius.

Už stalo sėdėjau 
Pro langą žiūrėjau, 
Sniegti, lyja, rasa krinta 
Ant mano žirgelio.

Oi, uošve uošve!
Uošve motinėle,
Jei priėmei mane jauną, 
Priimk ir žirgelį.

Oi žente, žente!
Ženteli vaikeli, 
Nepastatau naujų Stonių 
Dėl tavo žirgelio.

Lik sveika, uošvele,
Uošve motinėle, 
Augink savo dukterėlę 
Nors šimtą metelių.

Per dvarelį ėjau,
Atgalios žiūrėjau, 
Verkė jauna mergužėle 
Balta lelijėlė.

Cit, neverk, mergele!
Neveik, lelijėle,
Jei bus tai nuo Dievo skirta 
Būsi mano imta.

Ku'byševą, ir aš niekaip nega
lėjau su ja susisiekti.

Dirbau kolchoze, plytinėje, 
buvau arklininke... 1944 m. So
vietai vėl pagrobė Estiją. 1944 
m. lapkričio mėn. tad vėl lei
daus tolimon kelionėn atgal į 
Es iją. Nei pinigo, nei maišto 
neturėjau. Stotyse grojau akor
deonu, kurį turėjau iš Švedijos 
pasiėmus. Gailestingi žmonės 
pasidalydavo su manimi duonos 
kąsniu, vienas kitas duodavo 
kokį rublį, ir taip aš tęsiau sa
vo kelionę. Kartais kelias die
nas išbūdavau be duonos kąs
nio. Tik vasario mėn. pasiekiau 
Estijos sieną. Važiavau visą 
žiemą, daugiausia be bilieto, 
palindus po suolu, utėlių apsės
ta, neturėjau jokių galimumų 
nė nusiprausti. Prie pat Estijos 
sienos buvau jau besuknium- 
bart i. Tai buvo vienoje nedide
lėje stotelėje. Kelias dienas bu
vau nieko nevalgius. Stotelėje 
sutikau keletą estų kareivių. 
Tuomet vienas iš jų pardavė 
savo kailinius, nusipirko duo
nos ir vodkos ir savo pirkiniu 
pasidalino su manimi.

Atvykau į Narvą. Miestas vi
sai sugriautas. Ten turėjau iš
būti dvi savaites karantine. 
Buvome apvalyti nuo utėlių.

(nukelta į 5 pusi.)
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Tikėkite, kad laisvės aušra netolima
%

Visos lietuvių tautos žinomas 
ir mėgiamas žymusis mūsų ra
šytojas V. Krėvė spalio 19 d. 
minėjo savo 70 metų sukaktį. 
Ta proga per Amerikos Balso 
radiją jis pasakė į Lietuvą kal
bą, kurioje širdingais žodžiais 
stiprino tėvynėje okupantų 
kankinamus mūsų brolius ir ra
gino nenustoti vilties, kad lais
vė mūsų tėvynei vėl išauš. Čia 
duodame tą kalbą, kaip ji bu
vo girdėta per AB radiją.

— Mieli tautiečiai ir tautie
tės, — kalbėjo V. Krėvė į Lie
tuvoje priešo persekiojamus 
brolius,— šiandien švenčiamos 
70 metų mano sukaktuvės. Bet 
tos sukaktuvės man nėra malo
nios, nes aš jas švenčiu ne sa
vo krašte, bet tolimoje Ameri
koje. Čia mes gyvename laisvė
je. Jokis pavojus negresia nei 
mūsų laisvei, nei gyvybei. Kai 
pagalvojam, kad jūs tenai ne
turite nei vienos ramios valan
dėlės, tai šios liūdnos šventės 
dar mums darosi liūdnesnės, 
kad mes čia turime laimės gy
venti laisvam krašte, kada jūs 
turite dieną ir naktį drebėti. 
Nemanykite, kad mes, būdami 
Amerikoje, užmiršome jus. Mes 
gyvename jūsų skausmais, jū
sų vargais ir dieną ir naktį gal
vojame apie jus. Mes čionai 
gyvendami svajojam tik apie tą 
dieną, kada galėsim sugrįžti 
pas jus ir parnešti jums laisvę.

NEĮMANOMA ATPASAKOTI, K) PERGYVENAU
(Ateklta iš 4 pusi.)

Kai kurie gavo naujus drabu
žius — amerikoniškas kareivių 
uniformas. Jos buvo dalinamos 
ir civiliams gyven ojams. Bet 
karantino šefas paskui pardavė 
visą drabužių atsargą juodoje 
biržoje ir uždirbo tūkstančius 
rublių. J Taliną man teko vyk
ti su savo senais skarmalais.

Ištisus penkeris metus mėgi
nau gauti Sovietų išvažiavimo 
vizą, bet veltui. Jie tik paėmė 
iš manęs švedišką pasą, įdėjo j 
stalčių ir pasakė, kad reikalą 
svarstė Maskva, bet dar ne vis
kas sutvarky a. Vienas sim
patingas tarnautojas man pa
šnibždėjo, kad kuo greičiausiai 
kreipčiaus tiesiog į Švedijos 
pasiuntinybę Maskvoje. Taip ir 
padariau. Iš ten gavau naują 
pasą, kurį paskui labai stropiai 
saugojau. Kiekvieną kartą po
licija jcai nueidavau pasitei
rauti dėl vizos, mėgindavo ma
ne priversti išsiimti Sovietų pa
są ir priimti jų pilietybę. Jie 
man žadėjo laimingą atei į, rū
pintis mano kūdikiu, bet aš ži
nojau. kad būsiu žuvus, priė
musi tokį pasiūlymą.

Niekur nesuradau kambarė
lio gyventi.

Tie 9 kvadratiniai metrai, ku
riuos valstybė duoda kiekvie
nam piliečiui, turi gyvybinės 
svarbos — be jų negalima gauti 

darbo

Ieškodama šlavėjos vietos 
vienoje' mokykloje ir užpil
džius visas reikiamas anketas, 
buvau išvyta is Talino. Man 
buvo įsakyta išsinešdinti per 
24 valandas, mat, buvau svb- 
timšalė. Ten buvo daug anglų, 
belgų ir ki ų užsieniečių, kurie 
kaip ir aš veltui mėgino gauti 
vizą namo.

Pagaliau nutariau imtis ri
zikingo žygio — vykti į Mask- 

• vą su savo tada dar vie nerių 
metų kūdikiu. Kelionė buvo 
nuotykinga, dažniausiai vykau 
be bilieto. Bet j Maskvą vistik 
atvykau. Pirmiausias mano 
darbas buvo pasiklausti sutik
tos senutės, kur yra Švedijos 
pasiuntinybė ir kuriuo au obu- 
su į ten vykti.

— Duok 10 rublių, tai paro
dysiu kelią—tarė senė.

Aš teturėjau tik tris rublius 
ir juos jai atidaviau. Ji nurodė 
man ne tą autobusą. Bet paga-

%

V. Krėvės žodis per Amerikos Balsę
Mes čia dedam visas pastangas, 
kad sujudintume pasaulio nuo
monę, kad išjudintume didžiąją 
Amerikos laisvės šalį, kad ji 
padėtų ir atneštų jums laisvę. 
Tada mes grįšime ir džiaugsi
mės drauge su jumis. Mes čia 
neužmirštame jūsų: dieną ir 
naktį apie jus galvojam ir tiki
mės, kad jūs dar tenai susi
lauksite laimingų dienų, kada 
priešas ir pavergėjas bus priver
stas apleisti mūsų gražią Lie
tuvėlę. ir vėl mes susikursime 
savo laimingą gyvenimą, kaip 
mes gyvenome anksčiau, kada 
mūsų tėvynė buvo nepriklauso
ma. Mes visi tikim, kad tai į- 
vyks, ir gal įvyks netolimoj at
eity. Todėl, mieli tautiečiai ir 
tautietės, mieli broliai ir sese
rys, kurie girdite mano balsą, 
jūs tikėkite, kad laisvės aušra 
jau netolima ir žiaurus oku
pantas, kuris atėmė iš jūsų ir 
laisvę ir visą,ką jus turėjote, ir 
pavertė jus savo vergais, bus 
priverstas apleisti mūsų šalį ir 
mes pargrįžę dar ilgai džiaug
simės drauge su jumis laisve, 
kurios jus esate taip ištroškę. 
Duok, Dieve, kad tas atsitiktų 
kuo greičiausiai, ir kad mes 
kuogreičiausiai su jumis susi
tiktume linksmybėje ir džiaug
sme.

Ta pačia proga su Jubiliatu

liau aš susiradau pasiuntinybę. 
Du Sovietų policininkai saugojo 
įėjimą į pasiuntinybę, ir aš 
tuoj supra au, kad vidun nepa
teksiu. Jeigu aš būčiau jiems 
parodžius savo švediškąjį pasą, 
jie būtų jį iš manęs atėmę ir 
išviję — tą žinojau jau iš prak
tikos.

Laikydama kūdikį ant ran
kų,laukiau, kol policininkai pa
sitraukė tnjjHJtj j šalį, tada gal
vatrūkčiais leidaus pro vartus.

— Graždanka! Graždanka! 
— šaukė nustebę policininkai. 
Bet aš jau buvau saugi Švedi
jos teritorijoje.

Ten išbuvau dvejus me us.

Kai mano mažoji dukrelė iš
bėgdavo pro vartus, pati aš ne
drįsdavau išeiti ir grąžinti jos 
atgal. Bijojau, kad rusai nesu
gautų manęs, išėjus iš pasiunti
nybės ribų.

Pagaliau jušu valdžios orga
nai nebeištvėrė ir sutiko išduo
ti man vizą į Švediją. Vieną die
ną aš jau buvau aerodrome ir 
įlipau į lėktuvą, kurs grąžino 
mane vėl laisvę. Atvykusi į 
Bromrną f aerodromas Stock- 
hdme) pamačiau, kad mano 
dešimtį metų tęsęsis klaikus 
sapnas buvo jau dingęs...”

Atvykus į S ockholmą, ponia 
P. papasakojo, kad

Esti- 
Esti- 
prisi-

Švedų bažnyčia Taline yra 
paversta imtynių sale

ir kad dar yra apie 100 
.jos švedų Taline. Dalis 
jos švedų buvo priversti 
Jungti prie rusų armijos 1941 
m. Keletą* iš jų sugrįžo gyvi. 
Dabar jie liko vieni, nes jų ar
timieji yra pabėgę į Švediją. 
Jie neturi nė mažiausios vilties 
atvykti pas savuosius.

“Visai naujas žmogaus tipas 
pradeda augti sovietiškame 

Pabaltijy.

Gyvenama ik ta diena. Nie
kas nežino, kada ateis .jo eilė 
būti deportuotam, suimtam ar
ba geriausiu atveju išsiųstam į 
nežinomą vietą Rusijos gilu- 
men”, tęsia susijaudinus ponia 
T. “Krikščioniškoji moralė ima 
visai pradingti, ją pakeičia 
“sovietiškoji”. Dėl ki ų kančių 
nei šilta, nei šalta. J gyvenimą 
žiūrima kaip į nieko nevertą.

Už pirmąją savo algą, gautą 
sugrįžus iš Sibiro, nusipirkau 
bonką vyno ir armonikėlę.

Specialiai padirtMaK nulijo a- 
parataja mėginama klausyti* 

nžsenio radijo,

nežiūrint nuolatinų rusų truk
dymų. Daug kartų ir aš buvau 
pakvies'a kaip vertėja į tokius 
klausymo vakarus, kai buvo 
norima išgirsti Švedijos stotis.

Daugelis Estijos švedų tuš
čių ūkių sistemai ingai apgyve- 
dinami rusais. Privačių ūkių 
jau nebėra — visi buvo priver
sti dėtis į kolchozus, atiduoti 
savo arklius ir galvijus kolū
kiams. O kolchozų pėdomis se
ka skurdas ir neturtas.

Vokiečių okupacijos metais 
daugelis ingermanlandiečių at
sikėlė į Estiją ir Išbuvo ten nė. 
rusams atėjus. Bet ši nelaimin
gas suomių kiltis buvo visai iš
valyta ir deportuota. Viena 
jauna ingermanlandietė ištekė-

Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėjas K. Jurgėla pada
re pasikalbėjimą, kuriame V. 
Krėvė papasakojo, ką jam pa
reiškė Sovietų užs. reik. mip. 
Molotovas, 1940 m. nuvykus į 
Maskvą kalbėtis Lietuvos rei
kalais ir pareiškus, jog Lietu
va niekuomet nesutiks išsižadė
ti savo laisvės.

— Kiek atsimenu, profeso
riau, tamstai teko su Molotovu 
kalbėti prieš pat galutinąjį Lie
tuvos pavergimą 40-tais me
tais. Ką Molotovas, Lietuvai 
dar nominaliai tebeesant ne
priklausomai, pasakė Tamstai 
apie Lietuvos žmonių pasirinki
mą? — buvo pirmiausia pak
lausta.

Krėvė; Būdamas tuo metu 
užsienio reikalų ministeriu, 
mačiau, kur krypsta rusų poli
tika ir kad jie ima visa į savo 
rankas. Pareikalavau, kad ma
ne priimtų Molotovas. Triskart 
buvo padalyti reikąlavimai. 
Pagaliau tiktai trečią kartą aš 
gavau sutikimą atvykti į Mask
vą. Pasikalbėjime tuo reikalu, 
kada aš pareiškiau.kad Lietuva 
niekuomet nesutiks išsižadėti 
laisvės, kad Lietuva, krikščio
niškas kraštas, niekuomet ne
prisiims sovietiškos santvar
kos, jis tuomet man atsakė: 
“Jeigu Vladimieras Šventasis

Pirk i drabužius neįmanoma — 
jie nepapratai brangūs.

Žmonės Sovietų Sąjungoje y- 
ra praradę viltį ateičiai. 

visi tik ieško, kaip užmiršti 
esamą dieną.

O tatai palengvina tarp kitko 
ir tai. kad valstybė palankiai 
žūri ir rūpinasi pavainikiais, 
tuo klausimu nėra jokių rūpes
čių ir jokių moralinių priekaiš
tų. Vodkos ir kitų svaigalų ga
lima gauti kiek nori kiaurą die
ną, o kainos ; ų gėralų kasdien 
krinta, tačiau samagono vary
mas žydi, nors bausmės ir ne
mažos: nutvėrus — 5-7 metai 
kalėjimo.

Visi daro biznį. Visi perka 
ir parduoda. Iš valstybinių į- 
staigų vagiama, kiek ir kaip tik 
išmanoma. Kyšiai imami ir 
duodami. Aukšti Sovietų valdi
ninkai, gavę vietą Pabaltijo 
valstybėse, tuojau pajunta va
karietiško gyvenimo kvapą. Jų 
žmonos užsisako drabužius pas 
“juodąsias” siuvėjas, nepri
klausančias kolektyvinei siu
vyklai, nes jų sukirpimas ir 
darbo kokybė daug geresnė. 
Žmonės Taline ir dabar, paly- 
gin i, dar geriau apsirengę, ne
gu Maskvoje.

Kartais pasirodo policijos 
sunkvežimiai su kruvinais vy
rais juose — mat, pavyko su
gauti pasipriešintojus, “miško 
brolius”, kurie dar tebesilaiko 
miškuoe, bet jų skaičius kas
met mažėja. Aštuonerius me
tus jie išsilaikė.

40-tais

būtų norėjęs fkaMMi savo 
žmones, kad jie priimtų krik
ščionybę. tai jis būtų kelis šim
tus metų laukęs, o krikščiony
bės nebūtų buvę. Bet jis pasa
kė: eikite, svoteliai, į ujię ir 
krikštjddtfs, o kas nenori krik
štytis — gaivą nukirsiu. Visi 
nuėjo, aprikrikštijo ir tapo 
krikščionim. Tai mk* taip da
rėm imi visais. Mes neįkaibinė 
jam, bet prfcerčiam, o kas ne 
pasiduoda, tas bUs sunaikina
mas. Ir taip bus visuose kraš
tuose, kur mes ateisime ir kur 
mes pravesime savo santvarką. 
Ir žmonės turės arba pasiduoti, 
arba žūti.

Jurgčte: Ar jis priminė ir 
Ivano Žiauriojo žodžius?

Krėvė: Kadi kalbėjome* aps
kritai apie Pabaltijį, jis pasakė, 
kad ‘‘Jūs žinole, rusų interesai 
reikalauja, kad mes turėtume 
visą Pabaltijį. Jau Jonas Didy
sis apie tai svajojo, siekė šito, 
ir mes dabar turim pasinaudoti 
šituo dėl to, kad antros progos 
gali nepasitaikyti.”

4argais: Tai buvo 
metais?

Krėvė: Kremliuje. Aš atvy
kau pas Molotovą vienuoliktą 
valandą nakties ir Išvykau iš jo 
ketvirtą valandą ryto. Tai buvo 
ilgas pasikalbėjimas įvairiais 
klausmais. Ten kalbėjomės a- 
pie būsimą karą, kalliėjomės ir 
apie Amerikos padėtį. Dėl A- 
merikos ir pareiškė, k;id “mes 
su Amerika niekuomet neką 
liausime. Bet kai mes iš jos at
imsim visas rinkas, tai ten kils 
krizė, ta krizė iššauks sumiši
mą, ir pati Amerikos darbinin
kija kreipsis į mus, kad mes 
ateitume ir padarytume tvar
ką. Dabar Amerikos darbinin
kas labai gerai jaučiasi ir, ži
noma, prie jo mes negalime 
prieiti. Darbininkija nepasi
duos. Dėlto mes turim sukelti 
Amerikoj nedarbą. Kai mes 
Amerikai atimsim Europos rin
ką, išstumsim ją iš Azijos ir ki 
tų kraštų, kada ji neturės kur 
dėti savo prekių, turės suma
žinti darbą, — atsiras bedarbių. 
Tai tada, tiktai tada mes galė
sime su Amerika atsiskaityti.

Jurgėla: Bet kiek liečia Lie
tuvos klausimą...

Krėvė: Pasakė, kad visas Pa
balti jys ir Lietuva turi įsijungti 
į sovietinių respublikų šeimą ar 
mes norime, ar nenorime.

Jurgėla: Taigi Sniečkus, kai 
jis kalbėjo apie laisvą tautų pa
sirinkimą, melavo!

Krėve: Be abejo jis melavo. 
Ir jis tai labai gerai žino, kad 
jis meluoja.

jo už pagyvenusio esto, tikėda
masi pasilikti Estijoje. Tada 
ne tik ji , bet ir jos vyras buvo 
išgabenti.

Depu? uojant į nieką mkrei- 
piamas joks dėmesys. Per didį
jį 1949 m valymą buvo išga
bentas pats geriausias centrinės 
Talino ligoninės chirurgas. 
Joks kitas specialistas negalėjo 
jo pavaduoti. Visi ligoniai, net 
rusai patys, buvo nežmoniškai 
nusiminę ir persigandę, kai 
rusai gydytojai, neturėdami to
kio patyrimo nei išsimoksli
nto, užėmė jo vietą.

Ilgesys visko, kas vakarietiška, 
nežiūrint grasinimo ir teroro, 

yra giliai įleidęs sakais 
žmonėse.

Nefcąrasaky os eilės žmonių 
stovi prie kino teatrų. kai tik 
kokia sena amerikieiišk i filmą 
rodoma. Kartais kuris nors ki
no teatro mašinistai surengia 
slaptą seansą ir už didelius pi
nigus rodo kokią “kapitalisti
nę” filmą. Ir tokiems sean 
sams netrūksta publikos.

— Neužtenka žodžių ^įsaky
ti laimę grįžus į Švediją, tx» 
taip pat trūksta žodžių aprašy
ti tą gyvenimą už geležinės už
dangos, tokį, koks jis ten iš tik
ro yra," baigia savo pasakoji
mą ponia P.

Nuoir. t, t. Augustino

RAMAIS PEDAGOGO REIKŠMINGA SUKAKTIS
Pr.

Yra žinomų, apie kurių kiek
vieną žingsnį rašo spauda. Yra 
žmonių, kurie eina per gyveni
mą su būgnais ir trimitais, mė
tydami, lyg žaibus, naujas idė
jas ir patrauklius šūkius, sto
vėdami visuomenės gyvenimo 
viršūnėse. Apie jų darbus dau
giau ar mažiau žino plačioji'vi 
suomenė. Tačiau yra žmonių, 
kurie apie save neskleidžia di
delio garso, liet tyliai, ramiai 
ir atkakliai dirbdami savo pasi
rinktąjį ir pamėgtąjį darbą, y 
ra nemažiau vertingi tautos ir 
visuomenės gyvenime už anuos 
su dideliu garsu einančius žmo
nes. Tai antrajai grupei pri
klauso ir pedagogas Pranas 
Keblinskas. šių metų spalio 23 
dieną jis šventė 50 metų savo 
amžiaus sukaktį. Ta proga no
rime priminti keletą jo gyveni 
mo ir veiklos bruožų.

Svarbesnės jo gyvenimo datos

Pranas Keblinskas gimė 
1902 m. spalio 23 d. Skaisgirių 
kaime, Sintautų valsčiuje Pra 
diios mokslą ėjo S. Zyplių ir 
švediškių pradžios mokyklos**. 
Nuo 1918 iki 1925 metų mokė
si Šakių “Žiburio” gimnazijoje. 
Ją baigęs, įstojo į Vytauto D. 
Universiti*tą Kaune. Studijavo 
matematiką ir fiziką. Universi
tetą baigė 1929 m. pažymiu la
bai gerai. Studijų metai buvo 
nelengvi, nes gaunamos iš na
mų medžiaginės paramos buvo 
maža, teko verstis pamokomis. 
Baigusiam universitetą P. 
Kcblinskui prof. V. Čepinskis 
buvo pasiūlęs stipendiją va
žiuoti į užsienius mokslo pagi
linti ir atskirti moksliniam 
darbui. Tačiau tuo metu susilp
nėjusi sveikata tuo pasiūlymu 
neleido pasinaudoti. P. Keblin- 
skas pasirinko mokytojo darbą 
Lietuvos gimnazijose.

Tais pat metais 11929) jkis- 
kiriamas mokytoju į tą pačią 
Šakių gimnaziją, kurią neseniai 
pats buvo baigęs Čia sėk
mingai dirlra iki 1D10 metų. 
Bolševikai išblaško ilgiau vie
noj* viloje dirbusius mokyto 
jus. P. Keblinskas nukeliamas 

į Alytų
(žmona taip pat mokytoja). 
Bolševikus 1941 metais iš Lie
tuvos išvijus, P. Keblinskas s i 
šeima vėl grįžta į savo pamėg
tuosius šakius jau gimnazijos 
direktorium ir sėkmingai vado
vauja lai gimnazijai iki 1941 
meti, Tų metų spalio men. pra
džioje reikėjo iš Uetuvos pasi
traukti į Vakarus.

Toliau seka ilga tremties o- 
dlsėja, prasidedanti nuo buv. 
Klaipėdos krašto sienos, einanti

į Merkinę, r> šeima

Kehlinskui 50 įlietu
iki tlarlzo kainų — Blanken 
Imrge, Quedlinl»urge (darbas 
H. Mettės sėklininkystėje), pa 
skui, frontui praėjus, vėl bėgi
mas į vakarus iki Vėzerio ir 
toliau — Bodenverderls, Hid- 
desen - Drtmbidas, Grevenas... 
Kol pagaliau 1949 m. liepos 2 
d .atsiduria Amerikoje, Brock- 
tone. Čia pradžioje miško dar
bininkas. paskui darbininkas 
gumos fabrike.

Mukytojo parejg<«M*

Kaip mokytojas ir kaip auk
lėtojas P. Keblinskas pasižymi 
logišku nuoseklumu. ryškiu ir 
vaizdžių dalyko dėstymu, griež
tu objektyvumu. Jo fizikos ir 
matematikos pamokos moki
niams Itedavo vienas malonu
mas. jo ramumas ir objektv-

Tranas K<-Minskas

vumas įsi nej m lenkia mas tei
singumas santykiuosi* su moki 
niais iškėlė j; ir kaip puikų auk
lėtoją l>ei mokyklos direktorių. 
Buvę jo mokiniai ir auklėtiniai 
su malonumu jį atsimena.

Negalima nepaminėti P. 
Keblinsko mokyklines veiklos 
tremtyje. Atsidūręs Detmolde 
kaip tik .šios judrios lietuviš
kos kolonijos jMčiame kūrimo
si sūkuryje. P. Keblinskas buvo 
vienas Iš svarbi iusių Detmoldo 
lietuviškos gimnazijos organi
zatorių. Buvo gautos [^kenčia
mos patalpos, sutelktas stiprus 
mokytoji, kolektyvas ir gražus 
mokinių skaičius. Tiesa, 
gimnazija tegalėjo dubti 
vienerius metus, išleido tik 
ną abiturientų laidą, nes 
metiniai IRO pareigūnai 
apylinkėj!* įtūžę arde tremtinių 
kultūrinius 'kimius, 
tačiau šie vieneri veiklos metai 
yra tikrai atmintini ypač lietu
viškam jaunimui, kuris veržėsi 
į mokslą.

ši 
tik 

v iv 
tuo 
ton*

Toliau keletą metų P. Keb
linskas vadovavo lietuviškai 
gimnazijai Grevrne (1946- 
1949).

VisuiMiimėje

Visa siela atsidėjęs mokykli
niam darbui P. Keblinskas, ro
dos ir negalėjo turėti laiko pla
ti sniam visuomeniniam darbui. 
Bet ir čia jis visuomenines pa
reigas atlikdavo. Jis dalyvavo 
Šakių lietuviškos visuomenės 
kultūriniam ir labdaros veiki
me, o tremtyje ir gana aktyviai 

kolonijos 
Ramumas 

čia dažna i 

reiškėsi lietuviškos 
tvarkyme Grevene. 
ir įgimtas taktas 
jam padėdavo spręsti jautrius
stovyklinius klausimus.

Ateitininkuose
P. Keblinskas yra ateitinin

kų eilėse nuo pat gimnazijos 
suolo. Universitete isivo Ateiti
ninkų Draugovės narys. Trem
tyje — Anglų zonos ateitinin 
ktj sendraugių pirmininkas. 
Taip pat ir Brocktone kurį lai
ką buvo at-kų sendraugių pir
mininku ir Ateitininkų šelpimo 
Fondo įgaliotiniu. Keblinskų 
šeima yra stipri ateitininkų 
tvirtovė. Ne tik abu tėvai, bet 
ir jaunoji kartą stipriai ir ak
tyviai reiškiasi ateitininkiška- 
mc ir lietuviškame kultūrinia
me veikime. J jų šeimą pareina 
11 lietuviškų laikraščių.

Minėdami P. Keblinsko 50 
metų sukaktį, linkime jam gra 
žios sveikatos, o ypač linkimo 
sulai i ktj tos dienos, kada vėl 
galės grįžit prie savo mylimo 
mokyklinio darbo.

Pr. N.

ir

At-kų iš
yra num;i-

Studentų At-kų S-gen narių 
dėmesiui!

Mieli idėjos draugai 
draugės!

Naujoji Studentų 
ges Centro Valdyba
čiusi palaikyti glaudžius ryšius 
su visais Sąjungos nariais. Tam 
tikslui jai reikalingi Jūsų adre
sai. Todėl nedelsdami siųskite 
savo mokslo ir atostogų metu 
gyvenamų vietų adresus C<*ntro 
Valdybos Sekretorei Aldona 
Prapuolenytė, 1GO8 So. 19th 
Ct„ Cicero, 50, III.

Jūsų,
Stud. Al kų S-gos Centro V-ba

Naujas skyrius
Mass. įsisteigė 

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Rėmėjų Skyrius. Nekalto Pra 
•sidėjimo Seserų Gildos valdy
bą sudaro: Elena Valiukorienė 
(pirmininkė), Rita Miliauskai
tė ir Valerija Vasiliauskienė.



1952 m. spalio 28 d., nr. 796
E

VYSK. V. BRIZGYS CLEVELANDE
Sutikimas geležinkelio 

stotyje
. J. E. vysk. Vincentas Briz- 
§ys j Clevelandą atvyko kvie
čiamas į naujosios Nesiliau
jančios Pagalbos Panelės šwn- 
čiausios parapijos bažnyčios 
šventinimo iškilmes. Iš Chica
gos atvykstančio Ganytojo pa
sitikti į gel. stotį spalio 17 d. 
Vakare atvyko parapijos klebo
nas kun. J. F. Angelaitis, li
tuanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos vedėjas A. Tamulio- 
nis su grupele mokinių, būrys 
ateitininkų sendraugių, jauni
mo (skautų ir ateitininkų) de
legacijos, Radijo Klubo val
dybos pirm. J. Stempužis. Lie
tuvos Vyčių 25 kuopos bei 
Balfo atstovai ir atskiri lietu
viai. Po sveikinimo žodžių (il
gėlesnį tarė sktn. Gulbinienė) 
mokyklos mokinės Ganytojui į- 
teikė gėlių.

Vyskupą, taip pat pasitiko ir 
vietinės amerikiečių spaudos 
atstovai. Aprašymai su nuo
traukomis ryto metą pasirodė 
vietos dieraščiuose. Ganytojas 
reporteriams davė ir pasikalbė
jimą.

Pas ateitininkus
Spalio 18 d. vakare Ateities 

klubas Ganytojui pagerbti lie-

LIETUVIŲ
TARPE

• Prel. P. Juras, Lavvrence 
šv. Pranciškaus parapijos kle
bonas. ALRK Federacijos iždi
ninkas ir Kultūros Instituto di
rektorius .susirgęs, spalių 27 d. 
atsigulė Bostone Lehev klini
koje operacijai.

• A. J. Jokūbaitis, gyv. 
Brockline. Mass.. po dviejų 
sunkių operacijų pradeda sveik
ti. Baigia gydytis namuose tri
jų gydytojų priežiūroje. Spalio 
18 d. ligonis atšventė savo 
gimtadienį, kurį surengė jo 
artimieji prieteliai T. Pooley 
Hide Park. Vermonto valstybė
je. Sustiprėjęs ruošiasi išvykti 
ilgesnei kelionei j Floridą. Chi- 
cagą ir Detroitą. A. J. Jokūbai
tis yra fizinės kultūros žinovas, 
sportininkas, senesniosios kar
tos lietuvis— dainius bei rašė- 
jas.

A. J. Jokūbaitis ir žmona 
Bronė nuoširdžiai dėkoja vi
siems jį ligoje aplankiusiems ir 
užjautusiems jų didžioje nelai
mėje.

tuvių salėj surengė arbatėlę, 
kurioj, be ateitįninkų sendrau
gių. studentų bei moksleivių, 
dalyvavo taip pat vyčių ir skau
tų atstovai (iš viso daugiau 
kaip 60 asmenų). Ganytojo at
vykimu džiaugėsi ir sveikinimo 
kalbas pasakė Ateities klubo 
pirm. Gruodis, lituanistinės mo
kyklos vedėjas Tamulionis, vy
čių kuopos pirm. Trainauskai- 
tė, skaučių vardu Mockuvienė 
ir skautų vardu Petukauskas.

Vyskupas pasakė ilgesnę kal
bą.

J Clevelandą. ypač pas atei
tininkus. jis norėjęs atvykti 
anksčiau, bet tikra proga atsi
radusi tik dabar. Clevelando 
lietuvių tautiniai rūpesčiai jam 
gerai žinomi. Lietuvių siekimai 
čia pagrįsti. Su Clevelando ar
kivyskupu jam tekę išsikalbėti. 
Jis parodęs supratimo bei pa
lankumo. Reikią džiaugtis, kad 
viskas krvpstą gerojon pusėn. 
Bet vaisiams laimėti reikia 
kantrybės ir laiko.

Specialiai ateitininkams Ga
nytojas iškėlė tris dalykus.

Visų pirma linkėjo ugdyti 
tarpusavio solidarumą, meilę ir 
pagarbą.

Toliau sakė, kad ateitinin
kams turinti rūpėti politinė 
kova dėl Lietuvos laisvės. Ne
atgavus Lietuvai laisvės, kiti 
darbai teturėtų tik antraeilės 
reikšmės. Todėl ateitininkai 
neturį sudaryti nė mažiausio 
pagrindo priekaištui, kad jie 
pasitraukią Iš šitos kovos. Esą 
natūralu, kad pasitaiką sunku
mų kliūčių ar nesutarimų, bet 
reikią mokėti juos pašalinti.

Ateitininkams taip pat turį 
rūpėti, kad lietuvybė Ameriko
je būtų stipri. Bet negalima ap
siriboti tik tais, kurie lietuviš
kai kalbą, juo labiau tik vie
nais tremtiniais, kurių Ameri
koje tik saujelė. Neturime "nu
rašyti” lietuviškai nekalbančių. 
Reikią grąžinti lietuvybei ir 
juos. Vyčių seimo atvejąs ro
dąs. kad ir nelietuviškai kal
bančių tarpe esą tikrai gražių 
tėvynės meilės bei patriotizmo 
pavyzdžių. Lietuvišką dvasią 
reikią skiepyti mažiesiems. Su 
lietuvių kalba prie jų neprieisi, 
nes jie jos nemoką, tad negali
ma atsisakyti tų priemonių, 
kurių teikianti anglų kalba.

Ganytojas baigdamas primi
nė du Kristaus įsakymus; my
lėk savo artimą kaip pats sa
ve ir neteiskime, kad nebūtume 
teisiami. Leisdami kiekvienam

- RETA PROGA
Ka? interesuojasi puikiausiais amžinai nerūdijančiais plieno virimo 
įrankiais 'puodais, keptuvėmis' ir norėtu juos įsigyti — turi reta 
proga Bostone juos užsisakyti už nepaprastai žema kaina. Pilnas 
komplektas puodu—€9 doleriai.

Nerūdijančio plieno peilių — šakučių servizas. 8 asmenims, tik 
29.95 doleriai; automatiški kavininkai 13.95 dol.

Laiškus su pageidaujamu laiku demonstravimui, rašyti:
JONAS VASILIAUSKAS

24 ANNABEI. STREET DORCHESTER. MASS.
Telefonu prašome skambinti nuo 7 vai. vakaro. TA 5-3175

tikėti taip, kaip kas gali, būki
me pirmoj eilėj taurūs ir kilnūs 
žmonės.

Ganytojas pareiškė tikįs, kad 
šias jo mintis ateitininkai apsi
tarsią bei svarstysią ir toliau 
gyvenime vykdysią.

Ganytojui sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir atsisveikinant 
“Valio”.

Pamokslas naujosios parapijos 
bažnyčioj

Svarbiausiais vysk. V. Briz- 
gio atvykimo į Clevelandą tik
slas. kaip yra jau sakyta, buvo 
dalyvauti nauj. parapijos baž
nyčios šventinimo apeigose — 
jis čia turėjo pasakyti lietuviš
ką pamokslą.

Savo pamoksle (pirma buvo 
sakomas lietuviškas pamokslas, 
po jo angliškas) Ganytojas 
džiaugėsi šiuo naujuoju lietuvių 
kūriniu. Jis du kartus apėjęs ir 
apžiūrėjęs bažnyčią vienas pats 
ir įsitikinęs, kad čia dirbta nr 
už pinigus, bet iš širdies. Čia 
nereikią rinkti žodžių džiaugs
mui pareikšti — pačios lūpos 
kalbančios iš širdies gausumo. 
Kas į šią bažnyčią užeisiąs (to
kių jai niekados netruksią)— 
kiekvienas pasidžiaugiąs šios 
parapijos klebono kun. Ange
laičio pasiryžimu bei gautais 
vaisiais (šie vaisiai yra ir kitų 
bažnyčios statytojų lietuvių 
nuopelnas— arch. St. Kudoko. 
daail. K. Varnelio, inž. J. Augu
sto. dail. V. Raulinaičio. Ig. Ma
linausko. J. Rimašausko ir 
t.t.)

Toliau Ganytojas iškėlė baž
nyčios reikšmę bei vaidmenį gy
venime. Nesą geresnio būdo 
kaip Dievo meilė žmonėms su
jungti į vieną šeimą. Kur gerai 
veikianti bažnyčia, ten mažėją 
nusikaltimai. Iš bažnyčios ei
nanti toji dvasia, kuri palai
kanti tarp žmonių drausmę bei 
tvarką. Palyginti su kitais 
kraštais. Lietuvoj reikėję maža 
policijos, nes nesą kito tokio 
krašto, kur žmonės statytų tiek 
kryžių ir koplytėlių, tiek šven
tųjų statulų, kas rodą gyvą jų 
tikėjimą.

Ganytojas ragino ir toliau 
remti parapijos užsimojimus— 
pastatyti mokyklą, seserų na
mą ir t.t. Tai turį daryti ir tie, 
kurie žadą grįžti į Lietuvą, nes 
visiems lygiai turį rūpėti, kad 
pasauly vyrautų kilni dvasia. 
Jos ypačiai daug reikią Ameri
kai. didžiausiai šių laikų pasau
lio galybei, be kurios negalimas 
ir Lietuvos prisikėlimas.

Vysk. V. Brizgio dalyvavi
mas šventinimo apeigose ir y- 
pač gražus lietuviškos dvasios 
pamokslas buvo malonus ir 
džiuginąs įvykis Clevelando lie
tuvių visuomenės gyvenime. 
Ganytojas savo autoritetu su
teikė šiai šventei ne tik religinį, 
bet lietuviškai tautinį atspalvį. 
Dėkui jam už tai’

Platesnį pačių šventinimo iš
kilmių aprašymą su nuotrauko
mis duosime vėliau.

St. Papartis

Norėdama neatulikti nuo dieno* įvykiu. San Francisco zoologijos 
*odo vadovybė Guos du n>ėne*io amžiau* liūtuku* pavadino viena 
“Ike”. anktrąjj—"Adlai."

CHICAGOJE IR
LIETUVIAI AMERIKOS 

POLITIKOJE

Chicagoje, vienoje didžiausių 
pasauly lietuvių kolonijoj, yra 
lietuvių įkopusių į aukštas val
džios vietas. Savo pareigose jie 
parodė didelio sugebėjimo ir 
užsipelnė amerikiečių visuome
nės pagyrimo ir paramos. Be
siartinančiuose rinkimuose, 
lapkričio 4 d., lietuviai vėl tu
rės progos perrinkti adv. A. 
Olį Chicago Sanitary District 
vedėju, o A. Lapinską pravesti 
į teisėjus. Abu kandidatai pas
tatyti respublikonų partijos.

APYLINKĖSE

ŠAUKIAMAS LDS NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKR.
SUVAŽIAVIMAS

Liet. Darb. Sąjungos Nauj. Anglijos apskrit. metinis suvažiavimas 
įvyks šių metų lapkričio 30 d. Nashua. N. H.. Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje Temple str.. 1 vai. po pietų. Visos kuopos malonėkite 
atsiųsti savo delegatus, nes suvažiavimas yra labai svarbus. Jame bus 
delegatu iš praeito seimo raportas, o taip pat ir ateinantiems me
tams valdybos rinkimai.

LDS Naujosios Anglijos apskr. Valdyba 
Dvasios Vadas Kun. J. Bernatonis 
Pirmm. Vladas Paulauskas 
Sekrt. Tomas Versiackas

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kr—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai*

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVTTAS 
Muziko* Dr.

J. P. GINKUS 
Direktorius

i

J. VALAKAS 
Pranešimu Dir.

ATSIMINTAI
RADIO VALANDOS 
SFSTADIFNIAIS

1
44 5 __?■B

WeVD 
JACKJSIUKAS 

1264 VVMITF ST 
HILLSide.n j 

T‘ l.

VVAVl RLY
(> 3525

Tetaptame: DEARBORN 2-ttJl9 
TU PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted—Malė and Female

NACHMAN CORP
NEEDS GENERAL
FACTORY IIELP

Good piece work rate.

Will also train
YOUNG MEN ON SPRING ASSEMBLY t

OPERATION

i
—P. Kerulis, gyv. Brighton 

Part lietuvių kolonijoje, 2421 
W. 45 St., Chicago, m., labai 
uoliai renka aukas Uruguajuje 
naujai statomai TT Jėzuitų 
bažnyčiai. Bažnyčios statyba 
rūpinasi Tėv. J .Bružikas, S.J. 
Šiam tikslui nemažas sumas 
paaukojo Sodeikos,, Rudokienė 
ir kt.

— Lietuvos vyčių Chicagoje 
suruoštas karnavalas sutelkė 
šiek tiek lėšų savo salei page
rinti.

DETROIT, MICH.
valstybinio teatro dramos ak
torė Zuzana Arlauskaitė-Mik- 
šienė. Pelnas skiriamas Lietu
vos laisvinimo reikalui.

Katalikiškos spaudos
vėl galima gauti prie šv. An

tano bažnyčios veikiančiame 
kioske. Yra įvairių knygų, už
prenumeruojami laikraščiai. 
Priimami skelbimai - pagarsi
nimai “Draugui”.

Jauna pianistė
Patricia Ann Kurtz. kurios 

motina yra lietuvė, skambins 
piano Algirdo Brazio koncerte 
lapkričio 1 d. 8 vai. vak. Holy 
Redeemer Auditorijoj. Patricia 
šįmet laimėjo .jaunųjų pianistų 
varžybas, kuriose dalyvavo 
tūkstančiai amerikiečių. Jai y- 
ra paskirta stipendija toliau 
lavintis.

Lietuvos Vyčių 102 kuopa
Kristaus Karaliaus šventės 

proga ėjo bendrai prie šv. Ko
munijos. Tą pareigą priminė 
Detroito kardinolas.

K. Binkio Atžalyną
Detroite matysime lapkričio 

8 d. 6,30 vai. vak. Rengia Det
roito Lietuvių Organizacijų 
centras. Vaidina senieji ir nau
jieji įvairių organizacijų lietu
viai. Režisuoja buv. Lietuvos

Waterbury, Conn.
Pasibaigus įvairiem parengi

mam ore, vėl tenka grįžti į sa
les.

L. Kat. Moterų S-jfos
Wa erburio skyrius spalio 12 

d. turėjo savo parengimą. į ku
rį a silankė neperdaugiausia 
žmonių, bet praėjo labai gra
žiai.

tParadas
Laba: gražią spalio 12 d. 

miesto gatvėmis buvo paradas, 
kuriame dalyvavo labai daug 
žmonių. Lietuvių sunkvežimis 
buvo gražiai papuoštas, preš jį 
žygiavo švilpukų orkestras. 
Ant sunkvežimio buvo pavaiz
duota liūdinti Lietuva po. kry- 
ž‘um.

L Kat. Moterų S-gos
buvo sušauktas spalio 13 d. 

Pranešimą iš Federacijos seimo 
padarė J. Valaitis, atstovavęs 
seime Waterburio skyrių. Pra
nešimas kiek buvo perilgas.

LDS Waterburio skyriaus 
atstovai: S. Sopranienė, N. Me- 
škūnienė. Bernotienė, J. Berno
tas, V. Urbonas, J. Valaitis, P. 
Šopys, S. Zdanys ir P. Joku- 
bauskas dalyvavo LDS Connec- 
ticut apskričio suvažiavime 
Hartforde.

Maldos Apaštalavimo abiejų 
skyr ų šv. Mišios ir bendra ko
munija bus spalio 26 d. 8 vai.

Help Wanted
VVORK NEAR HOME

GLERK 
TYPIST

FOR TRAFF1C WORK
PERMANENT POSITION 

Pleasant Working Conditions 
40 hour—5 dav vveek

Many Employee Benefits 
Paid vacations and holidays 

APPLY 
DELTA

POWER TOOL 
(Div. of Rockvvell Mfg. Co.) 

3930 S. WINCHESTER AVĖ. 
LAfayette 3—6673

VYRAI IR MOTERYS
DARBAS ARTI NAMŲ

• PUNCH PRESS OPERATORS
• MATERIAL HANDLERS
• SHEAR HELP

Darbas pastovus su geru pradiniu atlyginimu. 
Antvalandžiai virš 40 vai.

Geros darbo sąlygos.
Bendrovė šiandien duoda daug pagerinimų.

Al gongui n Tool & Die Co,
4908 WEST FLęrRNOY ST.

M

Dav or night shift
STEADY WORK

Free insurance for employee and dependents 
I»w cost cafeteria on premises.

Paid holidays.

APPLY

4560 W. ARMITAGE

WE HA VE OPENINGS FOR
STOCK KEEPER — SHIPPER

We have a fine opportunity for a man between 25-45 to store and 
pickup small accesories. Good salary, insurance & employee beneflts, 
paid holidays and vacations, good working conditions. This is a per- 
manent position vvith chance for the right person to advance.

PLEASE CONTACT MR SCHNEIDER LAfayette S-S477
DELTA POWER TOOL

Division of Rockuell Mfg. 3930 So. Winche*ter Avė.
'  •

LABORATORY 
TECHNICIAN

Higli School Graduate (Malė)
up to 35-40 years old

For Week-end Work

Biological Research Division of Research LAB in Skokie. 
III. Will assist in routine care of annimals, changing of 
eųuipment, mixing of diet and other LAB tasks. Prefer 
one in or near Skokie vvith own means of transportation.

Cornelia 7-1428
Call DR. GILLIS

enjoy that safeyou

Money received 
before the lOth 
of any month 
eams interest 
from the first 
of that month.

Only vvith a Savings account vvill
secure feeling that you re prepared for any emergency. 
At CITIZEN’S FEDERAL your savings will earn substan- 
tial dividends. In addition we give persona] attention to 
all your financial problems vvhether large or small. COME 
IN AND SEE US TODAY.

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

Ali Accounts Insured Federallj up to $10,000

Enjoy that Feeling

of SECURITY
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ŠNIPO GREENGLASSO ŽMONOS 
NEBAUDĖ

Spalių 13 d. vyriausias teismas atmetė apeliaciją Juliaus 
ir Ethel Rozenbergą, — atominių šnipą, «— kurie buvo nu
tekti mirti 1951 m. balandžio 5 <L, o 1952 m. vasario 25 
<L ir New Yorko apskrities teismas bausmę patvirtino. Nors 
jie vėl dar krekės į vyriausiąjį teismą, greičiausia dabar 
beliko Rosenbergams vieninteli viltis r- prezidento Tru- 
mano pasigailėjimas. Rosenbergo bendrininkas ir švogeris 
Greenglass savo parodymais ii naujo pastūmėjo savo seserį 

ir švogerj j celę, ii kurios kelias tik j mirti.
Teisėjas Kaufmanas, sprendimą skelbdamas, pabrėžė: 

Jų nusikaltimas yra didesnis negu žmogžudystė; jis jtb 
susijęs su komunistų agresija Korėjoje, kur daugelis ame
rikiečių palieka gyvybę...

Tokmesnis aprašymas vaizduoja, kaip atominiai šnipai 
^rrrnjkimai kr Rosenbergai priėjo iki teismo kėdės.

Kai Goldą teisė, jis nieko ne
buvo girdėjęs apie Grandma. 
Jis nežinojo, kad teismo salė
je publikoje ir ji turi užėmusi 
savo vietelę. Net kai publiką iš 
salės pašalino, ji liko sėdėti. Ji 
sėdėjo kaip juodas sfinksas ir 
tada, kai Goldą vedė iš teismo 
trisdešimčiai metų.

Ji liko ir atvertė naują liūd
ną lapą iš likimo žmonių, So
vietų įtrauktų į atominį špio
nažą.

•
Harry Goldo prisipažinimas 

nuvedė FBI tiesiai į sovietinių 
šnipų centrą. Visa organizacija 
buvo taip puikiai supinta, kad 
pats Goldas tik suimtas paty
rė, koks svarbus ratelis js bu
vo tame mechanizme, kuris su
kosi Sovietų Sąjungos naudai.

Goldas, prisipažindamas ir 
ki us išduodamas, išgelbėjo sa
vo gyvybę. Jo pasakojimai ta
čiau jpynė į FBI sukamą tyri
nėjimo ratą ir tuos Greenglas- 
sus, kuriems jis buvo nugabe
nęs iš sovietų konsulo Jakov
levo 500 dolerių ir iš kurių jis 
perdavė tam pačiam Jakovle
vui svarbius pranešimus.

Dovydas Greenglassas suim
tas ir tardomas viską padarė, 
kad savo parodymais kaltę su
verstų savo seseriai ir švoge- 
riui — Ethel ir Julhii Rozen
bergams, bet kad tik išgelbė
tų savo žmoną Ruth Green
glass, nors ne kas kitas, tik ji 
sugundė Greenglassą duo i ka
rines paslaptis sovietų agen
tams.

•
Ruth Prince nuo mažens tu

rėjo karštą norą — pabėgti iš 
liūdnojo East Side j kaimą, ma
tyti medžius, gyvulius ir turėti 
ūkiškai saugų gyvenimą. Ma
ža būdama matė maža meilės, 
tad jai paskiau Dovydas buvo 
viskas. Juodu buvo draugai nuo 
jaunų dienų. Lankė tą pačią 
mokyklą ar žaidė tomis pačio
mis surūdijusiomis konservų 
dėžutėmis. Vasarą abudu mau
dėsi ame pačiame nešvariame 
East River. Jau 15 metų Dovy
das vakarais dirbo kaip elektro 
monteris, paskui po poros me
tų gavo kitą darbą. Algą par
nešdavo motinai, sau pasilik
damas 8 dolerius savaitgaliui 
su Ruth.

Ruth, vyriausias šeimoje vai
kas, anksti turėjo nutraukti 
mokslą, kad buhalterijoje už
dirbtų per savai ę 8 dolerius. 
Ji ir Dovydas priklausė tai pa
čiai darbo sąjunga:, kurią valdė 
tada komunistai. Komunistinė 
aplinka buvo tada nesmerkia
ma, net pageidaujama. Kai 
juodu susituokė, jis turėjo 20, 
ji 18 metų. Jis uždirbo jau ge-' 
ra i, kas savaitė parnešdavo po 
60 dol. Bet juodu turėjo per
siskirti. kai jis buvo paimas į 
kairucmenę ir nukeltas arn.au 
t i j Naująją Meksiką.

Vierą vakarą Ruth Green
glass buvo pakviesta vakarie
nės pas švogerką Ethel Rosen- 
berg. Po gerų vaišių prasidėjo 
tūkstantį kartų išmėginta Isto
rija. Julius Rosenbcrg papasa
kojo. kad jis susitikęs seną bi
čiulį iš sovietų vyriausybės, ku
ris jam pasakojęs, kad Los A- 
lamos (kur dirbo Ruth vyras) 
vyksta visam pasauly svar
biausi darbai. Ar Ruth apie tai 
žinanti? Ne, ji to nežinanti. 
Gaila... bet ten daroma atominė 
bomba, ir Dovydas turįs tikrai 
ten dirbti. Rusija esanti Ameri-

kos sąjungininkė ir bičiulis, ir 
ji tikriausiai gerai sumokėtų, 
jeigu Ruth pakalbėtų su savo 
Dovydu ir jis su iktų parūpinti 
kai kurių žinių. Ji nieko nega
linti pasakyti; reiktų su pačiu 
Dovydu pakalbėti. Atsisveiki
nant Rosenberg įkišo jai 150 
dol. Kad ji galėtų nuvykti pas 
Dovydą į Naująją Meksiką. Ji 
priėmė. Kaip bus puiku vėl su 
Dovydu pasimatyti.

Kai Ruth atvyko, Dovydas 
nustebo, kodėl Roaenbergas jai 
pinigų davė. Ruth viską išpa
sakojo. Suprato dabar Dovy
das, kokioj svarbioj, įstaigoj jis 
dirbo. To jis nė psT* nebuvo ži
nojęs anksčiau. Regimai ir 
Ruth svyravo, ar verta Dovy
dui su Rosenbergu prasidėti. 
Tačiau moters svyravimą rei
kėjo suprasti kaip padrąsinimą. 
Dovydas sutiko, kad Rusija y- 
ra Amerikos sąjungininke, o 
pinigai jai, aišku, būtų geras 
priedas...

Taigi ko jis, Rosenbergas, 
nori ” Rosenbergo norai konk
retūs: gauti iš pradžių tik ben
drą įmonės aprašymą, pavar
des ten dirbančių mokslininkų, 
sąrašą žmonių, kurie Los Ala- 
mos gali būti palankūs sovie
tams... Dovydas: “Ne, tai per 
daug pavojinga”. Ruth tada 
jam priminė pašalinių pajamų 
galimybę. Tegu jis dar kartą 
pergalvojąs. O gal būt ų ge
riausia, kad jis pats New Yor- 
ke pasikalbėtų su savo švoge- 
riu...

Greenglass gavo atostogų. 
Atvyko į New Yorką. Susitiko 
su Rosenberegu. Po pasikalbė
jimo Greenglass buvo laimėtas. 
Jis surašė viską, ką jis dirbo ir 
žinojo. Daug jis pats nežinojo, 
nes jis nebuvo mokslininkas; 
Brooklyno politechnikos mo
kykloje jis kelis kartus laikė 
egzaminus, bet pravirto. Ta
čiau jis žinojo, kuriuo principu 
atominė bomba twi būti pada
ryta. Jis galėjo matyf i labora
torijose briedinius ir gauti pa
aiškinimų. Jis galėjo išsinešti iš 
laboratorijos, ką norėjo; niekas 
netikrino. Bet dėl atsargumo jis 
nieko neišsinešdavo. Jis viską 
laikydavo atmintyje. Ir jis dir
bo sovietam rūpestingai...

Karas baigėsi. Greenglass 
buvo Iš kariuomenės paleistas. 
Susitiko su broliu Bernardu ir 
švogeriu Rosenbergu. Visi buvo 
bepinigiai. Rosenbergas ryžosi 
toliau šnipinėti. Greenglassai 
nutarė su “tuo” baigti Ruth 
sąžinė nebuvo rami visą laiką. 
1946 metais jai taip, sakykim, 
suiro nervai, kad ji norėjo bėgti 
į FBI ir pasipasakoti. Bet vis 
atidėliojo. Tuo tarpu susilaukė 
antro kūdikio.

Vieną vakarą Rosenbergas 
atėjo pas Greenglassus nera
mus. Atsinešė “New York Hc- 
raki Tribūne”. Pirmam puslapy 
Goldo paveikslas. Suimtas. Ro
senbergas įspėjo, kad dabar 
gali būti jo, Dovydo, eilė. Siūlė 
bėgti j Meksiką. Išdėstė kaip 
bėgti. Greenglass turįs Meksi
koje parašyti Sovietų atstovy
bės sekretoriui ir pasirašyti J. 
Jackson. Po trijų dienų jis tu
rįs 17 valandą pasirodyti aikš
tėje prie Kolumbo statulos ir 
tarp “kelionės vadovo” pusla
pių laikyti pirštą. Prie jo priei
siąs vyras. Tada Greenglassas 
turįs pasakyti: kokia nuostabi 
statula; atvykau iš Oklahomos 
ir tokių dalykų nesu matęs. Vy
ras atsakysiąs: paminklai Pa-

vyžiuje dar gražesni Tada vy
ras paimsiąs globoti, parūpė
siąs pasus ir pinigu* ir per Šve
diją, Šveicariją pergabensiąs į 
Čekoslovakiją.

Greenglassai nusprendė ne
bėgti, liktis Amerikoje. Kas 
bus, tegul bus. Jie netrukus pa
tyrė; taip, Goldas viską išda
vė, Rosenbergai pabėgo. Bet 
nespėjo, juos pakeliui suėmė.

Teismo dramatiškoje eigoje 
Rosenbergai laikėsi, kaip ko
munistams jsakyta — neduoti 
jokių paaHkinimų buržuazi
niam teismui ir jo sprendimus 
niekinti. Abudu laikėsi karin
gai, atkakliai, pašaipiai. Julius 
Rosenbergas prisipažino, kad gi
męs Rusijoje, bet atmetė, kad 
jis komuinstų partijos narys, 
kad jis šnipinėjęs ir t.t Ethel, 
kuri buvo vyresnė už vyrą, 
laikėsi taip pat Abudu jautė, 
kaip su kiekviena teismo diena 
ir su kiekvienu jų atsakymu ar 
tylėjimu artinasi elektros kėdė. 
Per daug jau viskas aišku buvo 
iš dokumentų; Goldo bei Green- 
glassų kiekvienas prisipažini
mas vis labiau sodino Rosen- 
bergus į mirties kėlę.

Greenglassas, kaip minėta, 
viską pasakė, kad tik žmoną iš- 
gelbėtų. “Aš ją myliu labiau už 
viską pasaulyje”. Ir ji —jauna, 
28 me ų, dviejų vaikų motina, 
inteligentinga, aiškiai tiksliai, 
apgalvotai atsakinėdama, su
darė teismui įspūdį, kad ji gai
lisi, kad ji tikrai Ameriką my
linti .kad ji vienintelė iš tos vi
sas kompanijos, kuriai sąžinė 
neleidusi nurimti. Ir dar kokia 
moteriška ji atrodė net tada, 
kai ji paėmė iš Goldo tuos 500 
dolerių, jų 400 padėjo į banką, 
už 50 nupirko valsybės pasko
los bonų ir tik 50 paleido eina
miesiems reikalams...

Teisėjų sprendimas krito vi
su kietumu: Rosenbergams — 
mirtis, Greenglass — 15 metų. 
Kai sprendimas priėjo prie 
Greenglass, jis pakito — teis
mas nusprendė pilikti ją lais
vą, nes laisvėje buvimas be 
vyro jai turįs būti didžiausia 
bausmė.
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SCHOLE8 RAKINO, Ino. 
V. Lukas — Vedėjas

•M Grumi BU BtaaHre. N- Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičiui pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki- 
tokidtns iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siat Ūvešiojanie j krautuves ir

I

a
P. J. BAGDANA V1CJUS, M. D.

otbttojas b cntnea

TeL EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Graesry tad Botcher Store 
Ten pat itauomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
S* Oran* 8A, Broeklyn 11, N. Y.

I

Help wanted—Malė
BUKAUNGI tRANKIt' IK FORMŲ 
MECHANIKAI (Toal R lMemaken) 
graviravimui ir kalimui (deep drau - 

ing and progressive dies>. Reikalingas j 
dalinis patyrimas. Geros sąlygos prak- Į 
tikai. Siek tiek antvalandžių. Nuola
tinis darbas. Puikios sąlygos progre- 
suojanėioj kompanijoj Nevv Rochelh* 
Apmokamos Šventės, atostogos, ligo
ninė, patogus susisiekimas.

Near ReeheUe «-&3M

I

Į

PRITYRĘ DARBININKAI 
REIKALINGI 

TEKSTILES ĮMONĖJ 
HAFNER ASSOC.

19-19 24 Avė., L. I. City

JOHN DERUHA, M. D.
inkstą, ptolis, odos, kranj*, vMnrią ir kMą Hgg gydytoja
ApMflrtjimaa ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10*3 ir 4-S 

Mokslus bains Europoje

128 E. 8Mi 8T„ NKW YOBK CITY
Viri Lexington Avė. poleminio traukinio stoties. Lengva prtvaituott M 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

SWISS AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATOR
EXPERIENCED

GOOD PAY 
Pleasant working conditions 

NEW YORK CITY
Iilgby 9-0647

Real EstateSaratoga Purvo Kompresai 
žada pagalbą kenčiantiems ano 

ARTHRITIS - Renmattsm - 
Bnrsitis - Seiatiea

Tarptautiniai ži- 
Purvo kompresai

Saratoga, N. Y. 
nomas Spa dabar 
yra naujai pagaminti, turi didelę 
gydymo jėga nuo arthritis, reuma
tizmo, bursitu, ir neuralgijos ir taip 
pat efektingai padeda gydyti kepe
nis. tulžies sutrikimus ir kitus vi
daus sutrikimus.

Parduodami medžiagoje įpakuoti 
tiesiog iš Spa. Prieš naudojimą įpa- 
pakavinią sušildyti ir dėti ant skau
damos kūno vietos. Galima naudoti 
apie 12 kartu.

Daug pagyrimu ir padėkos gauta 
iš ligoniu ir gydytoju.

Šie purvo įpakavimai yra gauna
mi Saratoga Heahh Products, Ine. 
879 Tenth Avė., Nevv York 19. N. Y, 
paketas už $5.00.

FLUSHING—-2 family, $21,500 with 
tenant $110 per month; 4izį room apt 
available, marfy extras, 5 years old, 
transportation, .schooles, churches. Ex- 
cellent G.I. mortgage or conventional 
available. Another with 2 apts avail
able. IN 3-3507 week-ends: CO 7-0242 
Weekdays. Owner.

MERRICK
4 bedrooms. 2 colored tile baths, brick 
A cedar shingles, 75x100 comer, att 
garage, oil h. w. Fine residential »ec- 
tion. Trees on property. All facilities. 
Not a developement.

MODEL HOME AT
Babylon Turnpike 4 Carlyle PI., 

Merrick
Tide Home* —■ WA 2-7510

Jei JAs kenčiate kuo

ARTHRITIS 
REUMATIZMO 
Bl’RSlTIS - SC1ATICA 

Kreipkitės informacijų apie SA
RATOGA Purvo Vonias, kurios 
pagelbėjo tūkstančiams. Gausite 
nemokamai.

Tai yra pačias gamtos dovana. 
SARATOGA MUD nuostabus 
visame pasaulyje dėl jo stebuk
lingos gydymo jėgos. Patvirtin
tas ligoninių, daktaru ir naudo
jamas tūkstančių jau daugiau 
kaip 100 metų. *

Norėdamas turėti ilgą gyveni
mą, gerą sveikatą, laimę ir lais
vę nuo skausmų — nerfehk. 
siusk dar šiandien užsakymus.

SARATOGA 
ffealtb Products, Ine., Dept. S. 
879 KHh Avė. N.Y. 19, N.Y.

BRIDAU A Mlim M AID 
GOWNM

On sale Bridal gowns $49 up
Bridesmaids’ govvns $16.75 up 

Mušt be sold — Selling Out
2517 Ptfkin Avė. Bklyn, N. Y.

Ar 7-5S71 — n! 5-tsss

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIU, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. OOth St. New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore I^uie, Bay Shore, L. I.

Telef. Bay Shore .3710

Help Wanted Malė
r

VALANDOS;
Susitarus: antrai!., kotv. ir 
šešt. nim 4 iki 8 v v.
Susitarus: pirm.. Ireč. ir 
Irf'nkt. visa diena ir šešt. 
tik iš ryto.

VISI KVIEČIAMI
1883 MADISON STREET, 

(Prie Forest Avė. stoties)
Tel. EV. 2-9586

VINTER CARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS, savininkas

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI- 
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS 

ATSILANKYTI
BROOKLYN 27, N. Y.

(RIDGEWOOD)

Christmas Cards
SELL C'ATHOUCCTUUSMAMCARD

Malte $M eaay in Spare Time. Show 
your friends lovely, new. Religiou 
Cards, never before offered. Amazing 
values. Sėli 21 for $1.00. Up to $100% 
profit. Over 57 other assortments on 
which you can make easy money fast. 
Start now — write for sample* t oda y 
FLNCELSIOR, MSS Fteldaton KoaS, 
New York 71, N. Y. (

Display Į
PARDUODAMI vyrHki, motrrHki 

ir vaiku batai labai nupigintomis 
kainomis, Parduot uv atidara penk
tadienio vakare nuo 5,30 iki 9 vai. ir 
šeštadieniais nuo 930 v. ryto iki 9 
vai. vak. P. Urbonavičienė, 547 
Knickerhockrr Avė., Brooklyn, N.Y.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORUS
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai krautuvėms
S9-3S Myrtle Avenue 

Glendale, N. Y.

6S-38 Ferevt Avenue 
Kidrevrood, N. Y.

!$•-<• Reosevett Avenue 
rttnhtaą, N. Y.

6e-<M HeednMe Avenue 
U ootMde, N. Y.

MAIN 
6202-10 MYRTLE AVĖ.

White Patina, N. Y.
STORE

GLENDALE 27, N. Y

i

I

i

. S Chernoff
22S — tnd Avė.. N. V <

'Cor I4th St <
Telef. GRauierey 7-7SS?

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennk’ilinu, oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimai
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskit
(Armakauskas)

Graborius - BalsamuotojM 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropollntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

William J. Uralu
IDRAGUNASi 

IJETUVLS ADVOKATAS 
M M MAREHAM PI

JAMAICA. N. Y 
tet JAmatra l-ttn

t

I

EVergreen 8-9770

J<»M*ph CarMztH ; 

Graborius - hsbsmstojss J

231 Bedford Avenue,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg Y-M43

Matthew P. Ballas 
(BIEUAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baltas — Direktorius 

Alb. Baltrams—Baltoa 
Reikalu VedSJas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

F*

♦

ii
f

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ric^mond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
Ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikalunae 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHUUS
REAI. ESTATE * INSURANCE

8656 85th Street, Woodhavea 21, N. Y
Tel. VIrginia 7-1896 I

*
*

l

4
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DARBININKAS
TRŪKSTA 90,000 SVARŲ DRABUŽIŲ 

IR AVALYNES

■■ . :

Visų Šventųjų Šventė
bus šį šeštadienį. Ta proga, 

kaip sekmadieniais, reikia iš
klausyti šv. mišias. Maspetho 
par. bažnyčioje mišios bus 6,- 
7, 8, 9,10 ir 12 vai. Apreiškimo 
par. bažnyčioje — 6, 7, 8, 9 ir 
10 vaL Išpažintys bus klau
somos penktadienį nuo 3-6 vai. 
ir 7-9 vai. vakare. Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje šv. mi
šios—7, 8, 9, 11 ir 12 vai.

Pirmajai Komunijai
Maspetho par. vaikai rengia

mi kasdien 3 vai. popiet. Pir
madieniais —7, 8 ir 9 skyriaus 
mokiniai, antradieniais —*5 ir 
6 skyrius, trečiadieniais — visi 
skyriai 2 vai. ir ketvirtadieniais 
— 3 ir 4 skyriai.

At-kų šelpimo Fondo
laimė imai buvo paskirstyti 

spalio 26 d. Apreiškimo parap. 
salėje po Kristaus Karaliaus 
šventės minėiimo.

Laiming’eii yra: Vvt poci»*< 
Kanadoj, bilieto Nr. 27331, lai
mėjo 200 dol., Pranas Marčiu- 
iaitis — Kanadoje — bil. Nr. 
42886, laimėk) 100 dol. ir Au
gustinas Sužiedėlis —Brockto
ne,— bil. Nr. 38919, laimėjo 50 
dol.

Vytautas Augustino
foto nuotraukos apie Lietu

vą bus rodomos Philadelphijoje 
per televiziją spalio 31 d. nuo 
10 vai. iki 10,30 vai. VVPTZ 
stotyje, šį pusvalandi Lietuvai 
skiria Philadelphijos mokyklų 
švietimo skyrius.

Liet dantų gydyto :ai,
Nevv Yorke susibūrę į viene

tą, pereitų savaitgalį turė.io sa
vo susirinkimą. Dr. St. Binta- 
kienė skaitė moksliškai paruoš
tą paskaitą, tema: “Ortodonti- 
nis gydymas vaikų amžiuje”, o 
dr. M. Kregždienė padarė pra
nešimą gydytojų profesiniais 
reikalais. Dalyvavo beveik visi 
nariai. Nevv Yorko dantų gy
dytojams vadovauja jų išrinkta 
valdyba, kurion įeina pirm. L. 
Letukienė, vicepirm. Kregždie
nė ir sekr. B. Paprockienė.

Waterburio Liet. Scenos Mėgė
jų Teatras,

sėkmingai suvaidinęs “Mokyk
los Draugus” rugsė-o 22 d.. 
Brooklyne ir spalio 25 d. New 
Britaine. Conn., lapkričio 9 d. 
vėl atvyksta į Brooklyną ir Ap
reiškimo parapijos salėje suvai
dins VincoAdomėno 3-jų veik
smų linksmą komediją: “Sveti
mos Plunksnos”. Brooklyno 
lietuviai maloniai prisimena 
"Mokyklos Draugus” ir visi ne
kantriai laukia lapkričio 9- 
sios, kada galės vėl linksmai 
pasijuokti ir bent valandėlei a- 
titrūkti nuo savo kasdienių rū
pesčių.

1947 metais Amerikos lietu
vis didžiavosi surinkęs šalpos 
reikalams $154,401.24 aukų ir 
šimtus tūkstančius svarų rūbų, 
tuo tarpu 1952 m. per 10 mė
nesių, nežiūrint, kad mūši) vi
suomenė susilaukė apie 30,'jOO 
naujų, pajėgių lietuvių, šalpai 
surinkta vos $43,000 ir keli 
tūkstančiai svarų rūbų. Ar pa
silikusieji šiandien maž au įei- 
kalingi pagalbos, kaip 1947 
metais? Priešingai, dabar daug 
daugiau reikia pagalbos, nes 
likę ligoniai, invalidai ir ki
tokie vargšai ne sinaudoja UN
RRA ar IRO parama, bet min
ta iš menkos ir skurdžios vo
kiečių valdžios bedarbio pašal
pos. Pašalpos reikalingų šia n, 
dien dar priska'toma apie 5,000 
asmenų. 1947 m. Vokietijoje 
pabėgėlis galėjo pragyvent: už 
$1.00, šiandien reikia bent 
$2000 mėnesiui.

A. v A.

MIRĖ
Vincentas Botyri% 71 metų 

amžiaus, gyv. 129 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., mirė spalio 
15 d. Palaidotas spalio 18 d. iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
šv. Jono kapinėse. Velionis bu
vo gimęs Lietuvoje .netoli Su
valkų Kalvarijos. Liko žmona 
Anastazija, dukterys: Adelė ir 
Juzefą, sūnūs: Vytautas ir Bro
nislovas, astuoni anūkai ir vie
nas proanūkas.

Žmona ir vaikai dėkingi Ap
reiškimo parap. klebonui kun. 
Norb. Pakalniui už gražias pa
maldas ir visoms giminėms bei 
pažįstamiems už užprašytas šv. 
mišias ir už visokeriopą pagal
bą.

Velionis buvo uolus “Darbi
ninko” skaitjtojas.

Teofilė Kubilienė
brookiynietė lietuvškų orga

nizacijų veikėja, mirusi spalio 
13 d., buvo iškilmingai palaido
ta spalio 17 d., gausiai dalyvau
jant jos artimiesiems. bič u- 
liams ir kaimynams. Apreiš
kimo par. buvo a laikytos tre
jos mišios, o jos bičiuliai iš vi
so už ją užpirko 60 m šių. Ve
lionė palaidota šv. Jono kapuo
se. Velionė paliko savo vyrą 
Ant. Kubilių, seserį M. Montvi
lienę. T. Kubilienė buvo kilusi 
iš Gražinių kaimo, Gražiškių 
par. 1926 m. paskutinį kartą 
lankėsi Lietuvoje. Po to visą 
laiką čia darbavosi vairiose re
liginėse ir tautinėse organizaci
jose, remdama liet, spaudą ir 
visus kat. lietuviškus reikalus. 
Yra rėmusi ir šion šalin atsiė
musi iš Vokietijos keletą trem
tinių.

K. ir R. Čerkeliūnai,
gyv. 66-48. 75th St., Middle 

Village 79, L. I„ N. Y., spalio 
19 d. susilaukė dukrelės, kurią 
pakrikštys Sofijos - Magdelenos 
vardais.

Balfas gauna šimtus prašy
mų pagalbos, bet gali patenkin
ti vos mažą dalelę, nes neturi 
pakankamai lėšų ir daiktinių 
gėrybių.

štai džiovininkas iš Austrijos 
I. L., turįs 4 asmenų šeimą, ra
šo Baltui: “Skaičiau laikrašty, 
kad Balfas prašo aukoti pasili
kusioms Europoje lietuviams 
be drabužių ir apavo dar ir pa
talinę. Tai labai sveikintinas su
manymas, nes su patalinėm ne
mažiau sunku, kaip ir su dra
bužiais. Ar negalėčiau gauti 
porą šilty antklodžių, pagal
vėms bent 2-3 užvalkalus? Ba
rakai šalti, kuro maža, tai žie
mą tenka labai šalti. Be to, 
vargas su apavu. Padėkite

M.man...
Vilniaus lietuvis iš Valkinin

kų valsčiaus S. B., karo nu
blokštas į Lenkiją, maldauja 
be 't kekių senų rūbų ir apavi
mo. “Esu paprastas darbinin- 
ki;. sunkiai dirbu, o mažai už- 
d rbu. Silpna mano sveikata, 
karas ją sunaikino. Turiu 5 
vaikus. Stasys negirdi ir nekal
ba po smegenų uždegimo, žmo
na serga širdies liga. Prašau 
kokių senų rūbų ir apavimo, 
kad galėčiau apdengti mano 
vaikus ir žmoną...”

K. V., grįžęs, iš Svetimšalių 
Legijono, savo laiške skundžia
si: “grįžęs 100 proc. invalidu, 
iš paskirtos pensijos vos nuo 
bado ginuosi, reikalingas rūbų 
ir batų...”

Tokiee gailūs prašymai kas
dien plaukia į Balfo centrą A- 
merlkoje ir Balfo staigas įvai
riose šalyse iš Austrijos, Vo
kietijos, Prancūzijos, Lenkijos, 
Norvegijos. Belgijos ir kitų 
kraštų. Juos patenkinti Baltui 
reikia kasmet bent 100,000 sv. 
rūbų ir avalynės, bet šios va
saros — rudens vajaus metu 
gj»nta vos anie 10 000 svarų. 
Trūksta dar apie 90,000 sva
ru.

Visokių reikia rūbų, bet y- 
pač reikia vyrišky rūbų, balti
nių, antklodžių, paklodžių, už
valkalų, rankšluosčių, nosinių.

Padėkite sušelpti varge esan
čius lietuvius. Jei kiekviena lie
tuvių šeima Amerikoje paauko
tų po atliekamą rūbą, šiais me
tais ši problema būtų Išspręsta. 
Iki šiol, deja, vos keli šimtai lie
tuvių atsiliepė į šį pagalbos 
šauksmą!

Balfo piniginė padėtis yra 
labai sunki. Todėl aukotojai 
siųsdami centro sandėliu rūbus 
persiuntinimui į užjūrį, prašo
mi apmokėti už jų pristatymą 
iki centrinio sandėlio Brookly
ne (105 Grand ast., Brooklyn 
11, N. Y.). Balfo centras pasi
rūpins daiktų transportu per 
vandenyną iki tremtinių gyve
namų vietų Europoje.

Nuo Amerikos lietuvių talkos 
priklauso, kiek Balfas galės šią 
žiemą sušelpti vargšų tremtinių 
Europoje.

Balfo Centras

Tėvai Pranciškonai stato 
bažnyčią

Pačiame miesto vidury, Arch 
St. Boston, spalio 16 d. buvo 
padėta kertinis akmuo T. 
Pranciškonų statomai šv. An
tano bažnyčiai. Apeigas atliko 
ir reikšmingą pamokslą pasakė 
arte. R. J. Cushing. Bažnyčia 
stovės netoli tos vietos, kur ki
tados buvo pastatyta pirmoji 
Bostono katedra.

Krikščioniškos Doktrinos 
Kongresas

Bostone, kuriame dalyvavo 
per 6.000 dalyvių — dvasininkų 
ir pasauliečių — praėjo ne pa- ' 
prastu pasisekimu.

Ar esi “liberalas” 
katalikas?

Tokį klausimą stato arkivys
kupijos laikraštis "Pilot” spalio 
18 d. numery ii- pasisako griež
tai prieš “liberalinio” kataliko 
sąvoką, pabrėždamas, kad to
kio negali būti.

Seštad'eninSs mokyklos moki
nių tėvų ir kult .rėmėjų

s ’sirinkimas r.uma omas lap
kričio 1 d.

Massachuset's laikoma 
demokratiška

Vienas žymus žurnalistas 
‘Boston Globė’ paskelbė sąrašą 
valstybių, kaip jo surinktomis 
žiniomis jos linkusios balsuoti 
laDkričio 4 d. Tame sąraše 
Mass. valst. įrašyta į tą grupę, 
kuri laikoma labiau linkusi bal
suoti už demokratų kandidatus. 
Ypatingai gyvą agitaciją veda 
kongresmanas Kennedy. kan- 
dida as į senatą. Už jį aktyviai 
agituoja jo motina, sesuo, gi
minės, draugai ir t.t.

J. Lola,
vyčių veikėjas ir meliodijos 

valandos pranešėjas, paskirtas 
“traffic and sales representa- 
itive” Eastem Airlines Bostono 
teritorijai. “Boston Globė” ta 
proga deda jo fotografiją ir pa
žymi, kad J. Lola yra baigęs 
Marianapolio mokyklą, o an - 
rame pasauliniame kare daly
vavo ketveris metus kaip lakū
nas karo laivyno oro korpuse. 
Ligi šiol J. Lola dirbo Bostono 
tranzito departamente. Svei
kiname, link me sėkmės.

(nvestuekite J MUTUAL FINOS. In 
formacijų reikalu kreipkitės į atsto 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadvvay. room 515, 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel WO 4-600

NIEŽEJIMO ODOS
. . . SAK-SAK OINTMENT 

Nauja mostis, naujai sudaryta 
pagal vėliausio mokslo suprati
mo, stebėtinai greitai gelbsti 
nuo ODOS IŠBĖRIMO. NIE- 
2EJIMO, DEDERVINIŲ -r 
PUČKŲ, taip pat labai gelbsti 
nuo PILĖS raudonoji gvf’a 
(hemorihoidai) ir dėl niežėji
mo kojų (athlete’s foot). Gal 
bandeie visokius, tai dar išban- 
dyg geriausius. Užtikrinam pa 
sėkmės, ar pinigus grąžinam 
Kaina $3.00.

DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 
Newark 1, N. J.

\
Perrinkime GUBERNATORIŲ!

f

I

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!
Patys faktai KALBA!

Gubernatoriaus DEVER darbai aiškiai liudija ap*e
draugiškumą mūsų tautiečiams ir vertą dėmesio mūsų 
atsiminimą.

Jis paskyrė daugiau lietuvių Amerikos aukštoms vie
tomis ir patikėjo mis daugiau nei kuris lutas Gubernato
rius Massachusetts valstybėje.

Jo pranešimas mūsų tautiečiams jTa ypatingai reikš
mingas.

Labiausiai dėmesio vertas io puikus sutvarkymas 
progresyvios ir inteligentiškos administracijos.

Jo rūpestis darbininkais visoje Massa- 
?husetts valstybėje yra tolo pat vertas di
lelio dėmesio. Jis sutvarkė dirbančiųjų 
.ompensacijas, — padidino minimali atly

ginimą — padidino nedirbančiųjų kom
pensacijas — nustatė geresnį atlyginimą ir 
geresnes darbo sąlygas. Įpareigojo or
ganizuotiems darbininkams tarnauti abi 
unijas AF.L. ir C.LO.

Jis buvo tikras mūsų Draugas

Buk pasiruošęs Balsuoti antradienį, lapkričio - Nov. 4 d.

PAUL A DEVER,

Šiuo metu kandidatuojąs į 
Massachusetts gubernatorius, 
yra gimęs 1903 m. sausio 15 d. 
Roxbury airių - amerikiečių 
kilmės šeimoje. Iš savo tėvų y- 
ra paveldėjęs daug būdo savy
bių, kurios jam padėjo sėkmin
gai pakilti visuomeniniame gy
venime per, palyginti, trumpą 
laiką. Jo senelis J. Dever buvo 
žinomas Bostono politinis lyde
ris ir vienas pagrindinių demo
kratų partijos kūrėjų Massa
chusetts valstybėje. Tai turėjo 
didelės įtakos jaunam Paul A. 
Dever, kuris šios srities veiki- 
man pakrypo iš pat jaunatvės.

Paul A. Dever yra baigęs 
Boston Latin School, o teisės 
mokslus Bostono universitete. 
Tuo au pat jis įsijungė į akty
vų darbą ir jau 1928 m. buvo 
išrinktas į valstybės konrgesą, 
kuriame jis pagarsėjo, ginda
mas senelių, darbininkų ir ka
ro veteranų reikalus. 1934 m. 
jis tapo išrinktas Attorney Ge
neral ir kaip toks buvo jauniau
sias visoje valstybės istorijoje. 
Eidamas šias pareigas, taksų 
mokėtojams jis sutaupė 13 
mil. dol. 1940 m., kandidatavęs 
į gubernatorius, pralaimėjo la
bai mažu procentu. 1941 m. bu
vo pašauktas į kariuomenę, kur 
išbuvo tre;’us metus kaip teisi
nis ir saugumo patarėjas, vė
liau gavęs JA laivyno “Com- 
mander” laipsnį, kuris 99% te
duodamas tiktai nepaprastai 
nusipelniusiems ir baigusiems 
Annapolio karo akademiją.

1948 m. buvo išrinktas gu
bernatoriaus pareigoms, kurias 
ir dabar eina. Per tą laikotar
pį valstybėje tapo įvesta nesus
kaitomai daug įvairių patobuli
nimų ir naujovių įvairiose gy
venimo srityse.

Gen. Eisenhower
buvo sustojęs Bostone antra

dienį, spalio 21 d., ir vidurdieny 
sakė rinkiminę kalbą miesto 
sode. Kalbos pasiklausyti buvo 
susirinkę labai daug žmonių — 
spėjama, kad apie 100.000.

Liet. Piliečių Draugijos
susirinkimuose pastaruoju 

laiku ypač daug laiko pralei
džiama mažiems dažnai asme
ninio pobūdžio ginčams, o di-
desdi reikalai lieka neapsvars
tyti ir neįvertinti Reikalas tai
sytinas.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu 
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan 
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batas formoje. Svaras $8.00 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadsray, 
South Boston 27, Man.

f ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
O. A Zaletakas, F. E. Zaletakaa 

Oratoriai Ir Balramuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
TeL 80 MI1J

SOutb Beatos S-MN

W AITRUS
Ku »-«■

FLNERAL HOME

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių

NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 
miausiomis kainomis Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Mhaie laukite: Tek TB S-MM

Lithuanian 
Furniture Co. 

movers—
SO 8-4618

! INSURED and BONDED i 
; Local and Long Distance Moven

$26-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Vincas Kudirke, 

37 Franklin St. Norvvood. Mass.
Vicepiimininkai — Vladas Pau

lauskas, 573 Lawrence St., Lowell 
Mass. ir

Pranas Raavadauskaa, 5 G St.. So 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Knettys. 5c 
Cottage St., Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel 
dilus, 32 Wilder St, Brockton. Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

’Mininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Ba. ry St., Dorchester, Mass. Tel 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis. Nell P. MHk&nas. B 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNET2IO vardu, 5 
Cottage St., Norvvood. Mass., Tei 
NOrwood 7-1449. Piniginės perlaidos 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkes B. Cunys vardu.

John W. McCormack
demokratų kongresmanas iš 

So. Bostono, atstovų rūmų dau
gumos vadas, šįmet gavo šv. 
Pranciškaus Trečioin Chvhno 
skiriamą taikos medalį. Tą me- 
dal jam įteikė ark. Cu-hing 
laike tretininkų suvažiavimo 
Mihvaukee mieste spalio 24-26 
d.d.

Gub. Stevenson Bostone
sakė rinkiminę kalbą Bosto

ne iš Mechanics Building -šeš
tadienio vakare. Demokratų 
prezid. kandidato kalba buvo 
transliuojama. Čia sekmadienį 
lankė unitų bažnyčioje Cam- 
bridge pamaldas su savo dviem 
sūnumis, kurių vienas studijuo
ja Harvarde, o antras —Milton 
College,

S. Baranevičhis ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. Broadvvay

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVICIUS

Laidotuvių Direktorio*

TeL SOuth Boston 8-2590

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

Reni Esteto A Insurance 
409. W. BROADVVAY

So. Boston, Mass.

Res. $7 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. PA. 7-0402-M

TIME
MONEY J *"46
WORK I

Ųor/< 
ffjeat

Mes tastalluo jame visokios rūšies 
žibalini (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenų semtuvo. Nemokumą* 
apskaičiuojame, kiek kalnooa iI 

BROCKTON SERVICE 1
OIL BURNER and HEATING SERVICE 

$20 MAIN STREET BROCKTON, MASS ’
Tat 2606


