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Snandinavija bus ginama
ji galėtų pulti tuo pačiu 
metu iš kelių vietų ir jos 
neskaitlingos paj ė g o s 
būtų išbarstytos ilgame 
apsigynimo fronte. Jeigu 
būtų paisoma Švedijos 
neutralumo, Norvegija 
galėtų sukoncentruoti 
savo jęgas tik prie Rusi
jos sienos.

2. priklausytų ir nuo 
to, kaip greitai pasiųstų 
britai ir amerikiečiai pa
kankamą pagelbą, kuri 
turėtų būti iš oro ir sau
sumos pajėgų.

Cilo, Norvegriia 
merikos ir britų karo rei
kalų žinovai sako, jeigu 
Rusija užpultų Norvegi
ja. tai tas kraštas turi 
būti ginamas. Rusijai už
puolus Vakarų Europą, 
Stalinas tuo pačiu laiku 
pultų ir Norvegiją, tu
rinčią apie 3 milijonus 
gyventojų. Jeigu jam tai 
pavyktų, tai galėtų turė
ti katastrofiškas pasėkas 
tolimesnei vakariečių ka
ro raidai.

Norvegija turi būti gi
nama dviem sumetimais:

1. Negalima leisti, kad 
Rusija užvaldytų šiaurės 
Norvegijos uostus ir įsi
gytų bazes povandeni
niams laivams, iš kurių 
ji greitai pradėtų grasy
ti visam Atlantui. Be 
Norvegijos uostų, ji tu
rėtų tik vieną išėjimą į 
Atlantą, būtent prie Bal
tosios jūros Murmansko 
uostą, nes Baltijos ir 
Juodosios jūros uostai 
yra uždari, gi Murmans-

A-

Vakarai prieš Sovietų 
agresijy

Washington, D. C. — J. 
Valstybės, Britanijos ir 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministeriai susirinks 
rugsėjo mėnesio viduryje 
ir bendrai susitars kovai 
prieš sovietų Rusi j o agre
siją Korėjoj ir kituose 
kraštuose. Šis užsienio rei
kalų ministerių susirinki
mas įvyks prieš Jungtinių
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MūŠiai dabar eina kalnuose

Apšaudė JAV laivy

n ■ n
lengvai sunaikintas ato
mine bomba.
2, Stavangor bazė galėtų 
būti Rusijos panaudota 
oriniam ir raketiniam 
puolimui prieš D. Brita
niją. Be to, ši bazė galė
tų būti Rusijos grėsme 
Amerikos oro ir raketų 
bazėms Islandijoje.

Pati Norvegija neturi 
pakankamai nei žmonių 
nei ekonominių išteklių, 
kad galėtų pasipriešinti 
sovietų invazijai. Net ir 
su pagalba britų ir Ame
rikos būtų nelengva 
sigynimo problema.

Hongkong — Ameri
kos prekybinį laivą Steel 
Rover, kuris plaukė į In-

neš
nomi priešai. Laivas ma
žai nukentėjo ir pasiekė 
vietą.

ap-

Rusija nervuojasi dėl 
paskolos Ispanijai

Maskva, Rusija — Rusi
jos spauda griežtai smer
kia Jungt. Valstvbes ir jų 
kongresą už teikimą $100,- 
000,000 paskolą Ispanijai. 
Sovietų laikraštis “Lit. Gaz- 
zette” rašo: “Skandalinga 
meilė tarp Prezidento Tru
mano ir tarptautinio pros- 
tituto Franco baigėsi vedy
bomis.”

Taip kalba pasaulio civi
lizacijos ir žmonijos žudi
kai, Sovietų Rusijos bude
lių spauda.

Komunistai negalės 
dengtis

Boston, Mass. — Praeitą 
savaitę gubernatorius Paul 
A. Dver pasirašė bilių, kad 
komunistų organizacijos tu
ri vadintis komunistinėmis. 
Jos negali prisidengti ap
gaulingais vardais “Labor” 
arba kitokiais.

pa- 
vi-

Norvegija galėtų 
statyti apie 100,000 
daus apsaugos gvardijos 
ir apie 6 brigadas regu
liariosios kariuomenės. 
Norvegai yra labai nar
sūs. Jos topografinė pa
dėtis, strategų nuomone, 
yra labai panaši Šveica
rijos. Tačiau apsigynimo 
pasisekimas priklausytų 
nuo siu dviejų dalykų:

1. daleiskim, jeigu Ru- 
siia Dultu Švediją ir ją 
užimtų. Tada Norvegiją

Nesire^stnioiantiep 
Įspėjami kalėjimu

New York — FBI įspė
ja visus, kurie yra šau
kiami karo tarnybon re
gistruotis ir nesiregis- 
truoja, bus areštuojami 
ir baudžiasi kalėjimu. Šis 
įspėjimas buvo padary
tas po to, kada 24 pro
centas . šaukiamųjų fizi
niam egzaminui neatvy
ko.

VOKIETIJA TURI BŪTI 
APGINKLUOTA

Frankfurt, Vokietija— Sovietų Rusija, kuri da- 
Dauguma vakarų Euro- bar valdo rytinę Vokieti- 
pos karinių vadų prita- ją, užims visą Europą, 
ria Vakarų 
apginklavimui. Jie sako, 
kad Vakarų
gali labai daug padėti 
kovoje prieš komunizmą, 
kurio centras yra Mas
kva.

Visi 
Vakarų 
apginta
tik Vakarų Vokietiją ap
ginklavus. Prieši n g a i,

S

Vokietijos

Vokietija
Se-

pripažįsta, kad 
Europa gali būti 
nuo komunizmo

Algos turi būti 
kontroliuojamos 

Washington, Dr C. - 
natorius Johnson iš Texas
sako, kad butų nuomos ir 
algos darbininkams turi 
būti kontroliuojamos. Jei
gu nebus kontroliuojamos 
šios krizės metu, tai bus in
fliacija — pinigų nuverti
nimas.

STALINAS PAAUKŠTINO VIL 
NIAUS ORTODOOKSŲ 

VYSKUPĄ
Vilnios. DPA agentūrai jos atstatymo šalininkas, 

iš Maskvos praneša, kad 
šventasis rusų ortodoxų 
sinodas Maskvoje pa
skelbė dekretą, kuriuo 
atšaukiamas iš savo pa
reigų echzarchas Serafi
mas, rusų ortodoksų baž
nyčios galva Vakarų Eu
ropoje, su būstine Pary
žiuje. Serafimo įpėdiniu 
paskirtas Vilniaus orto
doksų arkivyskupas Po
tius.

Ligšiolinis echzarphas 
ark. Serafimas seniau 
buvo Rusijos monarchi-

TŪKSTANČIAI AUSTRALIJOS 
SAVANORIŲ VYKSTA 

KOREJON

tačiau 1945 metais, gy
vendamas, kaip emigran
tas Paryžiuje, perėjo So
vietų pusėn ir buvo jų 
paskirtas “Vakarų Euro
pos Echzarchu”. Tačiau 
Serafimas negalėjo nie
kad pradėti eiti savo pa
reigų rusų katedroje Pa
ryžiuje, nes didžiausioji 
dalis rusų emigrantų jo 
nepripažino ir atsisakė 
įsileisti į katedrą.

Arkivyskupas Potius, 
atrodo, bus sovietam tin
kamai įsiteikęs, taigi ir 
gavo šį naują paskyri
mą, kuris praktiškai ne
turės jokios reikšmės. 
(Eltos Biuletenis 50. VTI. 
24.).

Londonas — Reuterio 
rugpiūčio 4 d. pranešimu 
Šiaurės Atlanto pakto 
tautų atstovai pranešė, 
kad jie reikalaus savo 
vyriausybes kuo grei
čiausiai padidinti kari
nes pajėgas ir pagreitin
ti apsiginklavimo gamy
bą. Bendrame savo iš
leistame komunikate sa
ko, kad tas nutarimas 
Atlanto pakto tautų gy
nybai yra būtinas.

Britų užsienių pareigū
nas pareiškė, kad praei
tos Atlanto tautų tary
bos sesijos darbas dau
giausia lietė karinio ap
sigynimo klausimus. Su
prantama, kad Pietinės 
Korėjos užpuolimas pa
žadino 12-kos Š. Atlanto 
tautų apsigynimo jaus
mą, verčiantį greitai 
veikti.

Britų kalbėtojas paaiš
kinę, kad apsigynimo pa
greitinimo detalės toli 
gražu dar nebuvo aptar
tos. Š. Atl. pakto atsto
vai vėl susirenka darbui 
rugpiūčio 22 d. Tikimasi, 
kad tada padarys įvai
rius pranešimus, liečian
čius karinę produkciją, 
apsigynimą, ekonomi
nius išteklius, mobiliza
ciją karinių pajėgų padi
dinimui ir kt.

Britų vyriausybė prane
šė. kad yra įsakiusi pradė
ti 3-jų metų $9,520,000,000

apsiginklavimo programą, iš 
kalno patikrindama, kad 
Jungt. Valst. iš esmės esan
čios už šią programą. Pre
zidentas Trumanas buvo 
tuo patenkintas ir pareiš
kęs vilties, kad ir kiti są
jungos nariai imsis panašių 
žygių.

Prancūzija siūlo su pagal
ba Amerikos mesti žymias 
sumas pinigų į ginklavimo- 
sipramonę, kuri gamintų 
pradedant nuo pistoletų ir 
baigiant tankais. Taip pat 
Prancūzija nori padidinti 
savo kariuomenę iš dabarti
nės 476,845 vyrų iki neri
boto skaičiaus. Šiuo atžvil
giu įteikiama Jungt. Amer. 
Valstybėms memorandu
mas, į kurį atsakvmas bus 
informacija ir kitoms Š. 
Atlanto pakto valstybėms, 
kas liečia jų prisidėjimą 
prie Vakarų apsigynimo 
nuo komunistinės agresijos.

Ambasadorius Herve Alp- 
hand, Prancūzijos delega
tas prie Atlanto Pakto Ta
rybos Londone, turi tuojau 
įteikti tą memorandumą 
Jungt. Valst. delegatui 
Charles M. Spofford, kuris 
tuojau su juo susipažinęs 
išskrenda į Washingtoną.

Apie 200 karininkų ir 
Britanijos, Prancūzijos, Bel
gijos ir Olandijos 
ministeriai baigė 
dienų popierines 
Vakarų Europos 
apsigynimo sąjungos būsti
nėje Fauntainblean.

gynybos 
keturių 

pratybas 
karinio

ŽINIOS
Sydney, Australija — 

Tūkstančiai Australijos 
jaunuolių rašosi į karo 
tarnybą vykti į Korėją 
ir kautis su raudonai
siais komunistais. Pažy
mėtina, kad daug lietu-

vių įsirašo savanoriais 
kariauti. Australija yra 
Anglijos globojama ir ji 
turi sekti Anglijos poli
tiką. Jeigu ji nusisuktų 
nuo vakarų Europos po
litikos, tai ji žūtų — ji 
būtų azijatų vergė.

Korėjos fronte
m Vakarų sąjungininkams Korėjoje paliko tiktai 15U 

teritorijos. Ji apima kokius 5.000 kv. bylių. Šį žemės 
sklypą aprėžia 140 mylių fronto linija. Nuo pajūrio ji nu
tolusi apie 60 mylių pačiame viduryje (apie Taegu).

■ Komunistai deda visas pastangas, kad galėtų ameri
kiečius išstumti iš Korėjos. Jie su dideliu atkaklumu puo- 
pasiekę per vieną kitą dieną, o dabar sutinka stiprų vaka
riečių pasipriešinimą. Mūšiuose naudojaįmi sunkieji JAV 
la fronto viduryj ir pietų ose Seniau būtų to tikslo 
tankai ir nauji ginklai, kurie priešui sudaro didelių nuo
stolių.

■ Yra pastebėta, kad amerikiečiam puolant dabar jau 
dažniau komunistai iškelia baltąsias vėliavas, ko anksčiau 
nebuvo. Tas rodo, kad kovoja mažai dar parengti ir grei
tai įsibauginą jaunuoliai. Iš Mandžiūrijos yra traukia
mos naujos komunistinės pajėgos.

■ Šiomis dienomis laukiama pačių atkakliausių kau
tynių ir lemiamo sprendimo. Nuo jo daug priklausys toli
mesni pasaulio įvykiai.

Bridges kalėjime
San Francisco, Cal. — 

Jungt. Valstybių vyriau
sybė saugumo sumetimais 
areštavo ir patalpino kalė- 
jiman Harry Bridges, jūri
ninkų unijos vadą, kuris 
buvo nuteistas už melagys
tę, kad nesąs komunistas. 
Apeliavus, buvo išleistas 
už $25,000 kauciją. Federa
linis teisėjas George B. 
Harris atšaukė kauciją ir 
įsakė Harry Bridges areš
tuoti ir pasodinti kalėj i- 
man.

Apsauga nuo atominių 
bombų

New York, N. Y. — Mies
to mayoras O’Dweyer, kad 
apsaugotų šio didmiesčio 
gyventojus nuo atominės 
bombos, ragina paskirti 450 
milijonų dolerių ir pastaty
ti slėptuvę nuo atominių 
bombų požemy j. Taikos 
metu toji vieta būtų panau
dota automobilių pastaty
mui.

A W. Averell Hariman, specialus prezidento Trumano 
patarėjas išvyko Japonijon, kur susitinka su generolu 
MacArthuru pasitarti dėl naujo Jungt. Valst. politikos 
plano Azijoje. Spėjama, kad suistikimas įvyko rugpiūčio 
7 d.

A Reuterio telegramų agentūra praneša, kad Vakarų 
Berlyno policija rugpiūčio 6 d. vienoje amerikiečių Ber
lyno sektoriaus užkampio kavinėje areštavo sovietų zonos 
atomo tyrinėtoją, vokiečių prof. Robert Havemann. Buvo 
sučiuptas nelegaliame komunistų susirinkime. Kiti nebuvo 
areštuoti.

A Italijos komunistai rugpiūčio 6 d. mėgino sukelti ge
neralinį streiką Romoje protesto ženklan dėl policijos pa
darytų žygių petkiose jų rajoninėse būstinėse.

A Prezidentas Trumanas tvirtai pareiškė savo nusista
tymą kritikams, kad kolei jis bus prezidentu, D. Acheso- 
nas pasiliksiąs valst. sekretoriumi ir Johnson gynybos sek
retoriaus pareigose.

A Lenkų sabotuotojai rugpiūčio 6 d. nuvertė nuo bėgių 
sovietų prekinį traukinį, kuris vežė išmontuotų mašinų 
dalis iš Vokietijos į sovietų sąjungą. Daug buvo sunai
kinta krovinio.

A Tydings, Moryland demokr. senatorius, pareiškė, 
kad Jungt. Valst. su didele atominių bombų atsarga tu
rėtų prieš rusus persvarą ore. Tačiau žemėje reikalinga 
tuojau sudaryti pakankami kovai rezervai ir Vakarų Eu
ropoje ginklų atsargos.

A “Wiener Zeitung” praneša, kad Vengrijos komunis
tai padidino spaudimą prieš įkalintojo kardinolo Mind- 
szenty įpėdinius. Katalikų Bažnyčios sluoksniuose prisi- 
bijoma, kad gali būti daug vyskupų areštų.

A Susikirtimai įvyko rugpiūčio 6 d. tarp Indonezijos 
kareivių ir Olandijos kariuomenės dalinių Macassar’oje. 
yra užmuštų.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
Mylimieji Kristuje:

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., visose Arkivysku
pijos bažnyčiose bus daroma rinkliava Nekalto Pra
sidėjimo Žvenč, Panelės bažnyčiai Washingtone.

Virš šimtą metų Dievo Motina yra šios šalies 
Globėja, daugiau kaip prieš dvidešimt penkerius me
tus buvo sumanyta pastatyti mūsų sostinėj puiki 
Jos garbei bažnyčia. Tas didingas darbas buvo pra
dėtas, bet dėl stokos lėšų turėjo būt nutrauktas. Per 
ketverius pastaruosius meus visos Amerikos Vysku
pai stengėsi reikiamas lėšas surinkti. Dabar jau at
rodo, kad statybos darbas vėl galima bus tęsti, jei 
šių metų rinkliava bus ypatingai gausi.

Taigi aš kreipiuosi, į jus, kad neatsitiktumėte 
nuo pereitų metų gausumu, bet jį dar kiek pralenk- 
tumėt.

Atsimindami, kad pereitas karas baigėsi kaip 
tik Žolinės šventėje, melskimės į Švenčiausiąją Pa
nelę, kad Ji, atsižvelgdama į savo ištikimųjų vaike
lių pamaldumą, suteiktų pavargusiam pasauliui pa
stovią taiką.

• ...... BARBININKAS

Su dėkingumu ir palaima, lieku 
Jūsų ištikimas Kristuje 

f RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas.

Korėjos tragedija

Bernard Baruch susirūpinęs kylančių kainą kontrole

P. Stakys
Iki paskutinio laiko ma

ža kam tebuvo žinomas 
Korėjos pusiasalis. Tik 
nuo Korėjos karo pra
džios tą vardą kartoja, 
pritardami vienai ar ant
rai kariaujančiai pusei, 
viso žemės rutulio spau
dą skaitą gyventojai.

Patys korėjiečiai dai
nose ir poetinėj kalboj 
savo kraštą vadina “Die
vo lopšiu”, “Spindinčios 
aušros žeme”, “Išrinktą
ja”. Bet gal geriausiai 
jai tinka taip pat jos dai
nių jai duotas “Atsisky
rėlės” vardas, kuris ge
riausiai apibrėžia jos be
veik trijų tūkstančių gy
vavimo metų istorinę bei 
geografinę padėti.

“Atsiskyrėlė”
Korėjos pusiasalis su 

savo 27 milijonais gy
ventojų yra apsuptas Ja
ponų iš rytų ir Geltono
sios jūros iš vakarų, 
šiaurėje susisiekia su 
Mandžiūrija ir prieina 
prie Rytų Sibiro, kur vi
sai netoli yra didysis Ru
sijos uostas Vladivosto
kas. Jos didieji kaimynai 
Japonija ir Kinija at
skirtos jūromis ilgą lai
ką buvo jai nepavojingi. 
Dėlto Korėja buvo jau 
organizuota valstybė tuo 
laiku, kai Roma prade
da skaičiuoti savo įkūri
mo metus. Tuo laiku ši 
“Atsiskyrėlė karalystė” 
buvo tikrai atsiskyrusi 
nuo viso pasaulio, valdė

si nepriklausomai, ir jos 
istorija tą laikotarpį lai
ko laimingiausiu savo 
gyvavimo amžiumi. Šiau
rėje apdengtas ledais, to
liau į pietus saugojamas 
kalnų, šis ramus kraštas 
neturėjo karų su savo 
kaimynais ir nieko pats 
neužpuldinėjo. Taip be
veik tris tūkstančius me
tų Korėjos pusiasalis su 
beveik 3500 salų ir sale
lių gyveno nepriklauso
mai ir niekeno nekliudo
mas, išskyrus kartais iš
kilusius vidaus ginčus, 
kurie taip pat neilgai te
trukdavo.

Tačiau po 1894 m. “Te
kančios saulės karalys
tė” — Japonija, anksčiau 
tokia pat atsiskyrusi ir 
uždara salos ir daugelio 
salelių valstybė, kuri 
greitu laiku sugebėjo 
persiimti nauja i s i a i s 
technikos laimėjimais, 
ruošėsi karui su savo 
didžiuliu kaimynu Kini
ja, nes dėl gausaus prie
auglio jai savo mažose 
salose buvo jau per 
ankšta. Sekančiais me
tais Korėja tapo pirmoji 
japonų plėtimąsi auka, 
prarasdama savo laisvę 
ir nepriklausomybę * ir 
patekdama beveik pusei 
šimto metų jų valdžion.

Po kryžiaus ženklu
Jau 1882 m. į Korėją 

atvyko pirmieji misijo- 
nieriai, taikiu būdu at
nešdami ne tik krikščio
niškąją religiją, kultūrą

Rooseveltas, Churchilis 
ir Chang Kai Shekas su
sitarė dėl Korė jos poka
rinės nepriklausomybės. 
Tačiau baigiantis karui 
su japonais 1945 m. Ru
sija taip pat paskelbė ja
ponams karą, 
noji armija 
Šiaurės Korėją. Tuoj po

Atkaklios kautynes dabar eina apie Chlnjn, Taegu ir
Y’ongdok

bei civilizaciją, bet taip 
pat suvesdami korėjie
čiui į sąlytį su kultūrin
guoju pasauliu, su ku
riuo jie galėjo užmegsti 
prekybinius ryšius, kas 
buvo jų kraštui labai 
naudinga. Krašte atsira
do mokyklų, pradėjo 
augti miestai, žvejų uos
tai, — tokie jie iki šiol to 20,000 J. A. Valstybių 
buvo, —- smarkiai padi- kareivių buvo iškelta 
dėjo ir galėjo jau priimti -Korėjos pietuose. Po Ja- 
net nemažus prekybos 
laivus. Korėjos sostinė 
Seoul greitu laiku išaugo 
net iki 200,000 gyvento
jų, sostinę savo augimu 
vijosi ir kiti miestan 
Pyong Yang, Taejon, Su: 
won, Ilsan, Pusan.

Pa japon* dnrkht
Japonai paėmę Karėj' 

nenorėjo nieko girdėti 
kas nėra japoniška. Jie 
sunaikino ne tik tai, kas 
buvo krikščioniška, — 
tuo laiku iš 25 mil. gy
ventojų pusė milijone 
buvo krikščionių — bet 
priespaudoje gyvendami 
korėjiečiai grįžo vėl j sa
vo pirmykštį kultūros 
laipsnį, suskurdo ir pas 
kutiniu laiku daugia1 
negu pusė gyventojų ne
mokėjo nei skaityti, nei 
rašyti. Korėjiečiai, tvir 
tai prisirišę prie savo že
mės ir savų tradicijų 
okupantų nekentė ir vis? 
laiką slaptai prieš juos 
kovojo. 1919 m. korėjie
čiai sukilo prieš japonus 
ir sudarė savo valdžią 
kuri turėjo iškovoti Ko
rėjai laisvę ir nepri 
klausomybę. Bet japonai 
turėdami didesnę jėgų 
persvarą ir galingą tech
niką, sukilimą nuslopinc 
ir žiauriausiu, beveik 
bolševikinį žiaurumą sie
kiančiu būdu baudė kiek-’ 
vieną įtartąjį. Daugelis 
vietovių buvo visiškai iš-! 
naikintos, gy ven t o j a ii] 
masiškai išžudyti, daugi 
šeimų iškėlė į Japonų sa J 
las pigiems darbams, c 
jų vieton atkėlė japonus 
kurie greitu laiku pralo 
bo iš svetimų žemių 
svetimu darbu.

Raudona ir balta 
Korėja

Japonija 1941 m. išėji 
i karą vokiečių pusėje 
Alijantai susitarė si 
Chang Kai Sheko valdo 
ma ir jau kelinti meta 
kariaujančia Kinija ben 
drai mirtinai kovai si 
didžiausia Azijos gaiyflb 
Japonija. 1943 m. Kair* 
(Egipte) konferencijoj

ir raudo- 
įžengė į

i

ir nepriklausomą Korė
jos valstybę, o Pyong 
Yango vyriausybė buvo 
ir yra be jokių sąlygų 
klusni Maskvai ir dabar 
kariaudama vykdo 
jos įsakymą.

Strateginė bazė

Korėja yra visa gana 
kalnuota, kurioj neretai 
jaučiami žemės drebėji
mai, bet ryžių ūkis stovi 
bene šeštoj vietoj visame 
pasaulyje, o 12/i pasau
linės žuvininkystės duo
da pragyvenimą beveik 
trečdaliui visų Korėjos 
gyventojų. Tačiau pa
grindinis dalykas tai tas, 
kad Korėja yra Rytų A- 
zijoje svarbiausia bazė 
busimajam karui, dėl to 
tiek vieniems, tiek ki
tiems ta bazė yra reika
linga. Ir dėl šios jos geo
grafinės, o ne ūkinės pa
dėties sprogsta bombos. 
Tik kažin sprogstančios 
bombos, kurios yra bai
sesnės už žemės drebėji
mus, ar nebus pradžia 
milijonams žūti, ir viltis 
milijonams likusiųjų iš
silaisvinti iš didžiosios 
20-tojo amžiaus vergijos 
ir atpirkti didžiąją Nau
jausiųjų amžių gėdą?

(“Laikas”)
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tik
Ar verta prieš vėją pūsti?

priežodis skelbia: 
nepapūsi. Tai kam 

klausimą, ar verta 
pūsti? Be to, juk

h

ponijos kapituliac i j o s 
Korėja liko padalinta 
tarp Rusijos ir Š. Ameri
kos. Šiaurinėj Korėjoj 
buvo pastatyta komunis
tinė vyriausybė su sosti
ne Pyong.Yang, o pietuo
se, okupaciniai kariuo
menei dar tebesant, bu
vo išrinkta iš visų parti
jų demokratinė valdžia 
kurios sostinė buvo se
noji visos Korėjos sosti
nė Seoul.. Ši pastaroji 
vyriausybė tikėjosi atei
tyje, didiesiems susita
rus, sukursianti vieningą

lėktuvo btastnfoje 
žuvo 17 žmonių

Fairfield - Suison Oro 
Bazė, Kalifornijoj — Di
džiulis Amerikos B-29 
lėktuvas susidaužė ir 
ekspliodavo. Septynioli
ka žmonių užmušta 
apie 60 sužeista.

ir

SužddčUtnakHt 
btatroftje

New York, N. Y. — Long 
Island keleivinis traukinys 
ssuimušė su prekiniu. Su
žeidė 46 žmones. Trauki
nio vadovas ir trys kiti yra 
pavojingoje padėtyje.

šį klausimą dar prieš ket
verius metus sprendė “Mar
gutis”:

“Paikas klausimas, jūs visi 
pasakysite. Gal ir taip. Juk 
lietuvių 
prieš vėją 
dar kelti 
prieš vėją
tą priežodį palydi kitas prie
žodis, kurs skelbia: sienos 
kakta nepramuši...

Jei neverta prieš vėją pūsti, 
tai bandyti kakta siąną pra
mušti, nei to tiek neverta.

Bet jei kantrybės turite, tai 
skaitykite iki galo, o kartu 
besvarstydami, gal ką nepa
prasto surasite. Gal surasime, 
kad kartais verta pūsti prieš 
vėją ir verta bandyti kakta 
sieną pramušti.

Kai pradedi kartais žmogus 
galvoti, arba kai paimi ko
kius painius klausimus spręs
ti, tai sutinki visokių netikėtų 
dalykų. Paprasčiausi dalykai 
pasirodo nesą tokie, kaip iš
rodo. Tik atsiminkime laikus, 
kada Amerika nebuvo dar 
rasta, kada mūsų žemė dar 
nebuvo apvažiuota. Tadą 
žmonės nežinojo, kad pasau
lis “rundinas”. Visi tada ma
nė, kad žemė yra plokščia 
kaip blynas. Toliau žmonės 
manė, kad žemė stovi ant vie
tos ir kad saulė, mėnulis, pla
netos skrenda aplink žemę. 
Kai vėliau atsirado manančių 
ir tvirtinančių, kad taip nėra, 
tai tokius “kreiziais” vadino. 
O kas gi galų gale pasirodė?

Kas tik seniau tvirtino, 
kad žemė nėra plokščia, kas
tik Užsiminė. sutiktu būt. Ro
dyti aplink žemę apvažiuoti, **j^Agreaiją ir priaĮ nami- 
tai tokie ir buvo tie, kurie 
prieš vėją pūtė. O tie, kurie 
ėmėsi aplink žemę keliauti, 
bandė kakta sieną pramušti. 
Ir ką? Jiems ir pavyko tą 
padaryti.

Sakysite, jog tokie dalykai 
tebuvo tik senovėj. Šiais lai
kais nieko panašaus negali 
būti. Žmonės perdaug mokslo 
turi.
kad ir šiais laikais labai pa
našių dalykų esti.

Atsiminkime netolimą pra
eitį, atsiminkime laiką, kada 
nabašninkas Rooseveltas pra
dėjo bičiulystę su Stalinu. 
Rooseveltas įsikalė į galvą, 
kad reikia eiti su Stalinu 
prieš Hitlerį, Mussolinį ir To
jo (Japoniją). Juos supliekus, 
Amerika kartu su Stalinu 
įkurs tiesiog dangaus kara
lystę žemėje. Ir lietuviai, ir 
latviai, ir suomiai, ir estai, ir 
lenkai, ir visi Rusijos kaimy
nai, visos Europos tautos ma
tė, kad Rooseveltas ir jo de
mokratai darė neišpasakytą 
klaidą. Visi žinojom, kad Roo
seveltas privirs tiek košės, 
kad ims daug laiko ir kančių 
iki ta košė bus iškabyta. Lie-

ir dauge- 
prapulties 
Ta politi- 
pastate j

tuviai Rooseveltui sakė: išei
si su velniu grybauti, liksi be 
grybų ir be tarbos. Bet tąsyk 
prieš Rooaeveltą kelti balsą 
buvo lygu prieš vėją pūsti, o 
jo žygį sulaikyti buvo lygu 
bandyti kakta sieną pramušti.

O ką da^ar matome? Tie, 
kurie prieš vėją pūtė, tiesą 
sakė: Roosevelto politika pa
statė lietuvių tautą 
lį kitų tautų ant 
kranto. To negana, 
ka pačią Ameriką
tokį pavojų, kokiame ji nie
kuomet nėra buvus savo isto
rijoj. Ir taip pasidarė po to, 
kai Amerika sutrynė galybę 
Vokietijos, Japonijos ir Itali
jos. Sutrindama tų valstybių 
galybes, Amerika manė bū
sianti saugi, rami, be rūpes
čių.

Mėnesinis laikraštis “Des- 
tiny” birželio mėnesio laidoje 
Amerikos dabartinę baimę ši
taip išreiškia:

“The American govemment 
has eome to the conclusion 
that a graver situation faces 
the United Statės than ever 
before in history— fąr graver 
than the threat from Germa
ny and Japan eombined”.

Tas reiškia, kad Amerikos 
vyriausybė jau įsitikino, jog 
Amerika atsirado pavojinges
nėje padėtyje .negu bet kada 
ji buvo savo istorijoje — di
desnis jai gręsia pavojus, ne
gu iš Vokietijos ir Japonijos 
suėmus į krūvą. O tas pavo
jus gręsia iš Rusijos pusės.

Buvo laikas, kad mūsų bal
sas prieš bičiulystę su Stali
nu buvo putinus prieš vėją.

PRAŠOSI NAUJI NARIAI 
J Š. ATLANTO PAKTĄ

Londonas. — Radijo ži
niomis iš Ankaros, Turki
ja rugpiūčio 6 d. pasiuntė 
12-kos Š. Atlanto pakto . 
tautų nariams notą, kurioje 
pareiškė norą tapti 13-tąja 
iio pakto tauta. Fuad Koe- 
prulu, Turkijos užsienių 
reikalų ministeris, rugpiū
čio 5 d. Štrasbourge padarė 
vizitą Britų užsienių reika
lų ministeriui Ernstui Bevi- 
nui.

•

Radijo žinios iš autorite
tingų šaltinių tvirtina, kad 
Turkijos užsienių ministe
ris prašęs britų užsienių mi- 
nisterį paremti jo priėmimo 
prašymą į Š. Atlanto pak
to narius. Ankaros radijas 
sako, kad Er. Bevino atsa
kymas buvęs prielankus.

Taip pat Turkijos užsie
nių ministeris padarė vizi
tą Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriui Robert 
Schumannui, kuris vėliau 
matėsi su Graikijos užsie
nių pasekretoriumi John 
Politis ir su juo kalbėjosi 
iėl Graikijos priėmimo į S. 
Atlanto pakto narius. Po 
to J. Politis ir Koeprulu ta- 
Tesi tarp savęs.

Tačiau Ankaroje vyrau- 
/a nuomonė, kad Turkijos 

1 priėmimo į S. Atlanto pak- 
i to narius klausimas dar 

nebūsiąs išspręstas nei 
svarstomas įvykstančiojeS.’ 
Atlanto pakto narių sesi jo-, 
je New Yorke.

Vokiečiai nori grįžti 
į namus

Stuttgart, Vokietija — 
Apie 50,000 vokiečių, ku
rie gyveno rytų Vokieti
joje, nori grįžti į savo 
namus. Taip jų vadai pa
reiškė masiniame susi
rinkime miesto aikštėje.

Praneša, kad Korėjos gy
ventojai gelbsti patekusiems 
į raudonųjų korėjiečių ne
laisvę amerikiečiams pa
bėgti.

nius komunistus eina į toną 
viso pasaulio balso. Savo bal
su ir labiausiai savo darbu 
padėkime nugalėti priešą A- 
merikoe, Lietuvos, ir viso lais
vo pasaulio.

Bet jums parodysime,
turime 

drą- 
kas 
kas 
pir- 
tau-

VISKAS BOTŲ 
TVARKOJE...

D. Britanijoj visi 
suaugti į vieną kamieną,
šiai, energingai kovai: 
plunksna, kas lėšomis, 
kitokia talka ir žengti 
myn religinėj ir kultūros
tinėj srity. Žūsta ir miršta 
mūsų garbingi tautos karžy
giai, kovotojai tirpsta Tėvy
nėj. Todėl ne pesimiznaan, o 
kovon, vėlionies P. Vaičiūno 
žodžiais: “Tik. kovoj širdis 
linksmai atgyja”.

Du jaunuoliai atvyko į ve
dybų įstaigą. Jis — 17, ji 16 
metų. įstaigos vedėjas šypso
damasis pažiūrėjo į jaunuo
lius ir, atsidusęs, tarė: “Vis
kas būtų tvarkoje, bet trūks
ta tik leidimo vedyboms”.

“Jūs manote, tarė busima
sis vyras, kad mums reikia 
leidimo iš unijos direkto
riaus”.

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

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broaduay, So. Boston 27, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
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Baltijos diplomatų žygis

Didvyriškas MacArthuro

Anglijos laikraštis “Manchester Guardian” tei
gia, jog generolas MacArthur atliko meisterišką ka
ro žygį, nes per 40 dienų su mažomis pajėgomis at
laikė milžiniškas komunistų armijas, nors ir pasi
traukė beveik iki pat Korėjos galo, bet laimėjo tiek 
laiko, kad atvyko stambi pagalba. Per 40 dienų Hit
leris paėmė Olandiją, Belgiją ir Prancūziją. Tos že
mės, kartu paimtos, tris kartus už Korėją didesnės 
ir turėjo gerai išlavintas armijas. MacArthuras pa
sitraukė, bet išsaugojo savo kariuomenę.

Pasitraukimas iš karo lauko paprastai skaito
mas negarbingu manievru. Pasitraukia tik nugalė
tas, o nugalėtąjį kas gi gerbs? Nevykėlis, ir tiek. 
Tačiau pasitraukimas pasitraukimui nelygu. Prieš 
Napoleoną I ir Fridriką II daugelis generolų su 
stipresniomis armijomis pasitraukdavo, gal iš bai
mės, o gal iš atsargumo, kad, turėdami reikalą su 
tokiais vadais, gali prarasti savo armiją. Gi kiekvie
no karo tikslas — ne tiek užimti kokį miestą ar tvir
tą poziciją, bet sunaikinti priešo kariuomenę, ir at
virkščiai išsaugoti savąją, jei turi reikalą su gabiu 
vadu.

Tačiau būna labai keblių pasitraukimų, kuomet 
silpnoji armija būna sumušta ne dėl stokos narsu
mo, bet dėl ginklų ir amunicijos trūkumo. Kiekvie
nas nepasisekimas neigiamai veikia kareivius. Rei
kia 1-1—• l»ūti uftgrūdintieina, kad išlaikytų šaltą 

- pusiausvyrą, Tą višką vadai turi numatyt, suprast; 
turi mokėt pakelt karių dvasią. Kautynėse, kuomet 
būna pralaužtas frontas, ar apsupami sparnai, ne- 
apseinama be sąmyšio ar panikos. Ne vienas nori 
mest ginklą ir bėgt. Tokiais pavyždžiais ir kiti grei
tai paseka. Tad vadai turi sutvarkyt rikiuotę ir su
stabdyt bėglius.

Apskritai, tvarkingas pasitraukimas sunkesnis 
už puolimą. Puolikas turi iniciatyvą ir gali pulti, 
kur jam patinka; apsigynėjas turi nuolatos rūpintis, 
kurią poziciją priešas smarkiausiai puls. Tai ypač 
sunku numatyti, kai frontas nusitęsia 200 mylių, 
kaip kad yra Korėjoje. Ir tokiam nuolatiniam trau-

Praėjo 10 metų, kai 
Sovietų Sąjunga 1940 
metais birželio mėn. už
puolė ir okupavo tris 
Baltijos respublikas — 
Estiją, Latviją ir Lietu
vą, — sulaužydama su
tarčių įsipareigojimus ir 
pagrindinius tarptauti
nės teisės dėsnius.

Ta proga Lietuvos Mi
nistras, p. Povilas Žadei- 
kis, Latvijos Charge 
d’Af f aire, p. Julės Feld- 
mans ir einąs Generali
nio Konsulo pareigas 
Estijos pasiuntinybės 
įgaliotinis, p. Johannes 
Kaiv išreiškė savųjų 
tautų vardu dėkingumą 
Jung. Amerikos Valsty
bių vyriausybei už di
džiulę paramą teikiamą 
Baltijos tautoms, nepri
pažįstant jų inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą ir 
pripažinimą Baltijos di
plomatinių atstovų Jung

tinėse Amerikos Valsty
bėse. Valstybės Sekreto
riaus 1940 m. liepos 23 d. 
pareiškimas sunkiausio
se šioms tautoms aplin
kybėse labai daug prisi
dėjo prie sustiprinimo 
Baltijos Tautų vilties, 
kad laisvė ir nepriklau
somybė bus joms sugrą
žinta.

Nepriklausomybės lai
kotarpyje, tarp šių dvie
jų pasaulinių karų, Bal
tijos tautos vedė taikin
gą ir griežtą neutralumo 
politiką, pagrįstą Tautų 
Sąjungos Konvencijos 
principais. Jos buvo tai
kingos, mvlinčios laisvę 
ir klestinčios tautos, ku-

rios niekada nedalyvavo 
jokioj koalicijoj, nu
kreiptoj prieš kitas tau
tas. Baltijos valstybės 
buvo taikos ir gerovės 
laidas rytiniame Balti
jos jūros krante.

Tvirtinimas, kad Balti
jos valstybės, apgyven- • 
tos ne slavų kilmės gy
ventojais su vakarų kul
tūra, yra grėsmė Sov< 
Rusijos saugumui, yra 
nepagrįstas: geriausias
saugumas buvo teikia
mas Sov. Rusijai, kai eg
zistavo nepriklausomi 
Baltijos kraštai. Nepa
stovumas šioje Europos 
dalyje prasidėjo 1939 m., 
kai prieš Baltijos valsty
bių nepriklaus o m y b ę 
slaptai susitarė Sov. Ru
sija su hitlerine Vokieti
ja. Baltijos valstybės da
bar yra naudojamos US- 
SR tolimesniai ekspan
sijai, kuri graso ne tik 
Europos saugumui, bet 
ir visai vakarų civiliza
cijai. Nepripažindama 
Baltijos valstybių anek
sijos, Jungtinių Ameri
kos Valstybių Vyriausy
bė ugdo taiką, pagrįstą 
teisingumu ir laisvės 
principais.

n.
Tuo pačiu laiku Balti

jos Valstybių diplomati
niai atstovai reiškia su
sirūpinimo dėl nepake
liamos rusų okupacijos 
režime atsidūrusių savo 
kraštų. Okupacijos tyro- 
niškas rėžimas sužlugdė 

• Baltijos kraštų gyveni
mą ir pagrindinių teisių 
atžvilgiu nuvertino žmo-

V . - ’ 
kimuisi per 40 dienų pernešti reikia plieninių nervų 
ir geležinės ištvermės.

Kas gal sakys, kad MacArthur, būdamas Japo
nijoj, negali savintis Korėjos karo nuopelnų. Jis nė 
nesisavina, tik kiti jam pripažįsta. Be abejo, takti
kos atžvilgiu, sprendžia vietiniai vadai. Bet plačiąją 
strategiją tvarko pats gen. MacArthur. Jis, nei kiek 
neatsakingas už kitų klaidas, pasiėmė sunkų užda
vinį jas taisyti. O dar atsiranda žmonių, kurie jį 
kaltina nepasiruošimu, nors visi jo patarimai ruoš
tis buvo atmetami, Tačiau tas karštas Amerikos pa
triotas, 70 metų senelis, nepaiso piktų šmeižtų ir 
heroiškai eina savo pareigas. K.

gų iki vergo padėties, 
kurioje pagrindinės lais
vės buvo pakeistos sovie
tiško okupanto negirdėta 
priespauda. Komunistų 
teroras ir naikinimas gy
ventojų varomas pagrei
tintu tempu: gyvento
jai nežinia kur dingsta iš 
gatvių ir savo namų. Me
todiškai vykdomos masi
nės deportacijos. Nekal
tos aukos grūdamos į 
tolimąsias Rusijos vergų 
darbo stovyklas, kur 
mirtis yra vienintelė iš
eitis iš kentėjimų. Balti
jos tautų oficialūs atsto
vai ir baltiečių organiza
cijos, atskiromis progo
mis, kreipėsi į Jungtines 
Tautas, prašydami jų in
tervencijos sustabdyti, 
ar bent patikrinti sovie
tų vykdomus barbariš
kus genocido veiksmus 
Baltijos valstybėse, 
šiol iš Jung. Tautų jo
kios viešos akcijos nebu
vo imtasi.

Baltijos valstybių ofi
cialūs atstovai labai 
įvertintų, jei Jungtinių 
Valstybių vyriau s y b ė 
paremtų Jungtinėse Tau
tose akciją prieš genoci
dą, kurį vykdo sovietai 
masinėmis deportacijo
mis Baltijos valstybėse, 
kad kaltininkas tokiu 
būtų paskelbtas. Tuo pa
čiu šios aggresijos au
koms būtų suteikta bent 
moralinė satisfakcija jų 
heroiškoje kovoje už sa
vo laisvę ir nepriklauso
mybę.

Baltijos Respublikų di
plomatiniai atstovai įga
vo labai daug padrąsini
mo, matydami, kad Pre
zidentas Trumanas ėmė
si griežtų priemonių 
prieš 'naują, 'komunistų 
iššauktą agresiją, šiuo 
atveju Korėjos respubli
kos atžvilgiu. Greita 
Jungtinių Tautų akcija 
ir efektyvi pagalba Ko
rėjos nepriklausomybės 
gynėjams iš Jung. Valst. 
pusės, atneš vaisių ir pa
sitikėjimo 
tomis.

Baltijos 
anuo metu, 
tarptautinė

Iki

KUN. IGN. AL B A VIČIUS
š. m. liepos 31 d. minė

jo G0 m. amžiaus sukak
tį. Sukaktuvininkas, kun. 
Ign. Albavičius gimė 
1890 m. liepos 31 d. Laz
dijuose, Dzūkijoje. Kuni
go mokslus ėjo Seinų se
minarijoje, kurią baigė 
1912 m. Kadangi dar ne
galėjo tais metais

dėl per jauno am
žiaus priimti kunigo 
šventimus, buvo pasiųs
tas Romon gilintis dva
siniuose moksluose, ku
riuos toliau tęsė Grego- 
rium universitete. 1914 
m., prieš pat pirmąjį pa
saulinį karą, atvyko A- 
merikon aplankyti savo 
gimines, bet dėl prasidė
jusio tais metais karo 
Romon atgal grįžti nega
lėjo.

Tada buvo, Šv. Jurgio 
liet, parapijos klebonui 
pakvietus, paskirtas toj 
parapijoj vikaru. 1918

Jung. Tau-

Respublikos 
kai 1940 m. 

taikos būklė

agresijos 
buvo pa- 
Baltijos 

šias prie- 
buvo pri

buvo 
komu- 
agresi-

buvo ardoma 
smurto aktais, 
liktos vienos, 
tautos sveikina 
mones, kurios
imtos kolektyviai Jungt. 
Tautų apgynimui pagrin
dinių Korėjos gyventojų 
teisių. Tai duoda pagrin
do tikėti, kad ši Jungti
nių Tautų akcija sustip
rins priemones išlaisvini
mui Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos, kurios 
pirmosios aukos 
nistinės Rusijos 
jos.

Minėdami 28 metų su
kaktį, kai Jungtinės 
Valstybės pripažino de 
jure Baltijos valstybes, 
akredituotieji atstovai 
turi garbės priminti ma
loniam Valstybės Sekre
toriaus dėmesiui aukš
čiau pareikštus sampro
tavimus ir tuo pačiu lai
ku jie jaučia savo parei
gą pakartoti griežtą pro
testą prieš vykdomą bru
talią Sovietų Rusijos 
Baltijos valstybių oku
paciją.
Washington, D. C. 
1950 m. liepos mėn. 27 d.

pakeltas Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonu. 
Čia savo parepijiečių pa
dedamas, pastatė naują 
bažnyčią, kuri laikoma 
viena iš gražiausių Ame
rikos lietuvių bažnyčių 
Chicagoje. Vėliau buvo 
perkeltas į Cicero šv. An
tano parapiją, kurios ir 
dabar yra klebonu.

Nuo to laiko, kai su
kaktuvininkas atvyko A- 
merikon, čia išvarė pla
tų darbų barą ne tik re
liginėje, bet ir lietuvių 
tautinės kultūros dirvo
je ir dabar užima svar
bias vietas mūsų tauti
nių organizacijų veiklo
je. Sukaktuvininkas yra 
Lietuvių Katalikų spau
dos draugijos direktorių 
pirmininkas, ALRKF iž
dininkas, ALT narys, 
vaidino ir tebevaidina 
svarbų vaidmenį Kunigų 
Vienybėje, Liet. Vyčių 
organizacijoje ir kitose 
lieL visuomeninėse orga
nizacijose. Yra aukštus 
mokslus siekiančio jau
nimo rėmėjas. Už nuo
pelnus Lietuvai buvo ap
dovanotas Gedimino or
denu.

Linkime sukaktuvinin
kui dar ilgų, laimingų 
metų.

Kas neturi širdies savo arti
mui, negali turėti nuoširdaus 
jausmo nei žmonijai.

Fr. Foerster.

į lĮ Iii J jmt

— Galėjo ir taip būt. Tačiau vis dėlto tas 
mūsų laimėjimas, nors ir brangiai užmokė
tas, yra stambus. Trys banditai likviduoti, iš 
tų trijų tasai belaisvis duos svarbių paro
dymų apie jų organizacijos centrą, ir tuomet 
banditizmo klausimas trumpu laiku bus lik
viduotas.

— Taigi kad parodymų jis neduos. Jis nie
ko nekalba.

— Kalbės, kai smarkiau jį paspaus.
— Jei smarkiau paspaus, jis mirs. Ką iš 

negyvėlio išgausi?
— Ar gi jau didesnių fizinių kankynių ne

begalima išrasti ir panaudoti?
— Aš nebežinau, kokių daugiau. Buvo pa

naudota tokių, nuo kurių kiti miršta. Jis tik 
apalpsta, ir sugrąžintas į sąmonę,, vėl tyli. 
Nė žodžio, tarsi nebylys.

— Ar gi negalima jam duoti kokių narko
tikų, kurie apsvaigina protą ir atima valią?

— Buvo mėginta, bet nieko negelbsti. Pra
džioje jis laimingai nusišypso ir — tyli. Pas
kui įkrinta į niūrų nusiminimą ir — vėl tyli. 
Bendrai, tie lietuvių banditai turi kažkokius 
keistus organizmus, kurių joki narkotikai 
neįveikia. Bent tas Grūzdas visai neįkanda
mas.

— Urviniai žmonės! — su panieka tarė 
Šampanovas. — Kultūros išradimai jiems 
nepriimtini.

Čia pokalbis nutrūko, nes į vagono duris 
kažkas garsiai pabeldė. ’ v • •

— Prašau? — šūktelėjo Šampanovas. —

Jo balse nuskambėjo džiugesys.
Į vidų įėjo Olga Bludova.

IV.
— Pasiilgo ožka ožio, — burbtelėjo Gore- 

myko, bet nieks to negirdėjo.
Olga šyptelėjo Šampanovui ir įdėbė akis 

į Goremyką.
— Ar aš nesutrukdžiau?
— O, ne, ne. Anaiptol! — pasiskubino už- 

tikrint Šampanovas.
“Ji vis dėlto tik į mane žiūri”, — mintyjo 

Goremyka. Jo ūpas staigiai nusmukęs, taip 
pat staigiai pasitaisė. Niūrus veidas kiek 
sušvelnėjo.

— Tamstos matyt turėjote svarbų politi
nį pokalbį, kad taip staigiai jį nutraukėte. 
Kur man, durnelei, kištis į kabinetinius 
klausimus, — tarė Olga.

— Na, na, vaikeli, — jaukiu tėvišku tonu 
užginčyjo Šampanovas. — Juk pati žinai, 
kad turi diplomatinį protelį. Mes kalbėjomės 
apie paprastą pilką kasdienybę.

— Na, o vis dėlto?
— Esame labai smalsi. Kad mums neįvyk

tų kaip tam katinui, kurį smalsumas užmu
šė.

— Na, o vis dėlto? užsispyrusiai kartojo 
Olga. *

’ — Na, tai pasakysiu. Apie Lietuvos ban
ditus.

— Uh tie žvėrys! — sudrebėjo Olga. — 
Rodos tuojau įsibriaus ir užmuš.

— Ne, panele, — netikėtai įsikišo Gore
myka. — Jie labai gerbia gražiąją lytį. Jums 
tai jau tikrai gyvybės neatimtų.

Šampanovas metė į jį piktą žvilgsnį Ne
iškentė neatsiliepęs.

— Už tai ką kitą atimtų.
— Ką gi? — nekaltai paklausė Goremyka. 
Tuo vaikiškai naiviu klausimu jis pasta

tė Šampanovą į nejaukią padėtį.
— Um... um... — stenėjo komisaras.

Olga krimto lūpas, tramdydama juoką. 
“Bravo! — sveikino save Goremyka, — su- 
klupdžiau tą seną kalakutą”. Olga įdomiai į 
jį žiūrėjo. Šampanovas pagaliau atsigrebė.

— Nelemta ta mano gerklė. Kartais taip 
užsikemša... — gramozdiškai aiškinosi.

— Dabar jau atsitaisė, — šypsojosi Olga,
— tai gal jau atsakysi į tovariščiaus Gore
mykos klausimą.

“Bravillimo!” — suaidėjo Goremykos sie
loj.

— Į kokį klausimą? — neva nesuprato 
Šampanovas.

— Nugi ką banditai man atimtų?
— Ką? Na, šlovę. Iškoliotų, iškeiktų.
— Tik tiek? Lyg jau aš negirdėjau, kaip 

mūsų tovariščiai koliojasi?
— Išeina, kad jums nėra ko bijoti, Olga 

Pavlovna, — tarė Goremyka.
— Pagal tov. šampanovą, atrodo, kad ne,

— atsakė Olga.
Šampanovo veidas buvo tamsus kaip pri

tvinkęs debesys, tačiau jis privertė save nu
sišypsoti ir pakeitė pokalbio kryptį labai 
jaukiu pakvietimu.

— Neverta kalbėti apie tuos galvažudžius, 
verčiau eikime į valgomąjį vagoną užkasti.

Tai buvo gudrus diplomatinis manievras, 
kurs veikiai užglostė pokalbio nemalonumą. 
Visi skubiai ėjo pasistiprinti. Geras užkan
dis pataiso ūpą.

Sovietų gyventojams maisto labai trūko, 
bet keliaujantiems diplomatams pavalgyt 
užteko ne tik sočiai, bet ir skaniai. Prieš- 
kandį sudarė ikrą ir vodka. Olga nuo vyrų 
neatsiliko. Drąsiai vyriškai maktelėjo kele

tą stiklelių, nėkiek nesusiraukdama. Apeti
tas visiems puikiai tarnavo. Raginti nereikė
jo, nes nėviens savęs nepamiršo... Valgant 
beveik nešnekėta. Viens kits žodis, ir vėl 
kiekvieno dėmesis krypsta į lėkštę. Goremy
ka rijo kaip garnys, galvą ir akis į lėkštę 
nuleidęs, tik kartais vogčiomis į Olgą pa
žvelgdamas. Mergina buvo graži, kiek koke
tiškai pasirėdžius. Jai buvo labai džiugu, 
kad komisarai skersai į save žiūri — dėl jos, 
žinoma, dėl ko gi daugiau? Šampanovo ji 
nemylėjo, ir jo kiek perdėti apie ją šokinėji
mai buvo juokingi ir neskanūs, bet buvo pri
versta su juo skaitytis, nes jis jos duonda
vys ir globotojas. Jis gi ir šią “komandyrov- 
ką” jai išrūpino. O! ji puikiai jo planus su
pranta, bet ji ne tokia kvaila. Ne jis bus jos 
išnaudotojas, bet ji jį išnaudos. Pamatys 
užsienį, ypač tą pašlovintą Paryžių. Mas
kva, žinoma, visam pasauly didžiausia ir 
gražiausia, tačiau ne pro šalį ir buržujų 
miestus pamatyti. Na, tėvutis Šampanovas 
turės jai viską parodyti ir šį tą nupirkti. Tas 
jam kainuos, bet reikia gi Sovietų garbę pa
laikyti ir jų atstovus tinkamai parėdyti ir 
skaniai pavalgydyti.

Goremyka pirmiau atrodydavo lyg nu
lius. Viens iš tų skurdeivų komisarų, kurių 
svarbiausia pareiga drebėt prieš vyresniuo
sius. Tačiau jis šiandien parodė, kad prieš 
savo viršininką visai nedreba, net atkakliai 
jį pašiepia. Ir tas jo nekaltas klausimas: ką 
banditai iš manęs atimtų? Cha! cha! Ir kaip 
tuo klausimu jos “senį” įvarė į ožio ragą. 
Net užspringo vargšelis. Ne, Goremyka ne 
koks bedvasis pastumdėlis. Ir ta niūri jo 
veido išraiška. Rodos kokia baisi paslaptis 
jame pakasta. Tiesa, negražus, bet jo akys... 
Jis vertas dėmesio.



Antradienis, Rugpiūčio 8, 1950 DARBININKAS I

SEKMADIENĮ. RUGPIŪČIO-AUGŲST 13 DIENA 1950 M,
Visi keliai veda j Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno Parke, KENNEBUNK PORT, MAINE, ruDŠiąmę

NAUJOSIOS ANGLIJOS

LIETUVIU DIENĄ
*

be žmonių 
aisvų vietų. * Laukią 

2 milijonų ateivių
Šiuo pąvądūumy iš- 

spąųsdino šveicarų laik
raštis “Dje Weltwochę” 
savo korespondento Ru- 
dolf Ą. Heimapn straips
nį, su kurio turiniu skai
tytojus supažindinsime.

Europietis, atvykęs į 
Australijos didmi e s t į 
jausis kaip Europoje ar 
Amerikoje. Tačiau, pa
keliavus 20 ar 50 klm. 
įspūdis visįškąi pasikei
čia. Jausiesi, tarsi, pate
kęs į tuštumą, kurioje 
tik retkarčiais ieškąs 
žvilgsnis atras sodybą 
tarp begalinių miškų ir 
pievų.

Darbo jėga
Du dalykai suka aus

tralų politikams galvą: 
darbo jėga ir pasaulinė 
politika. Sydnėjaus laik
raštis “Sydney Morning 
Herald” kąsdien talpina 
3000 - 4000 darbo jėgos 
ir laisvų vietų pasiūly
mų. ‘Commonwealth Em- 
ployment Service’ — 
australų pramonės ir 
darbo įstaigos statisti
kos rodo, kąd visoj Aus
tralijoj buvo įregistruo
ta vidutiniškai 100,000 
laisvų vietų. Kadangi dėl 
dažno keitimosi įmonių 
personalo nėra galimy
bės dar daugelio įregis
truoti, tai tikrasis darbo 
galimybių skaičius žy
miai perviršija šią sta
tistiką.

Saugumo problemos

Tas pats laikraštis duo
da kąsdien vis labiau 
aliarmuojančias žinias 
apie padėtį Malajoje. Iš 
komentarų aiškiai jau
čiamas rūpestis dėl įvy
kių Pietų Azijoje. Tai su
žadina prisiminimas ja
ponų “žaibo karo”, kurį 
jau buvo linkę australai 
pamiršti. Užtenka paimti 
žemėlapį, kad suprastu
me, ką reikštų Malakos 
su Singaporu patekimas 
į komunistų rankas. Už
tai aišku, kodėl buvo vi
sur gerai sutiktas aus
tralų vyriausybės nu
sprendimas pasiųsti Ma- 
lakon aviacijos vienetus.

Abu šie dalykai, kad 
ir kaip atrodo neturi ry
šio vienas su antru, ta
čiau jie iš dyiejų skirtin
gų pusių nušviečia aus
tralų gyvybinę dabarties 
problemą. Iš vienos pu
sės žemyne pasireiškia 
didžiulis darbo jėgos ir 
žmonių trūkumas, iš ant
ros — Australija stovi 
prieš pirmo svarbumo 
pasaulinės politikos už
davinius. Antrasis pasau
linis karas įrodė Austra
lijai, kad ji nėra šalia 
pasaulinio masto įvykių 
žemynas. Nepramatytas 
Oro Susisiekimo ištobuli
nimas padarė, kad šis 
žemynas tapo kasdieni
niam susisiekimui su

jungtas su kitomis pa
saulio dalimis. Anksčiau, 
pav. laivui iš Europos ar 
Amerikos reikėjo plauk
ti mėnesius ar savaites, 
kad paniekus Australijos 
uostus; šiandien gi nu- 
skre n d a Constellation 
lėktuvai per penkias die
nas iš Londono į Sydney. 
Tiesa, šis žemynas netu
ri izoliacijonistinės tra
dicijos. “Los-von-Euro- 
pa” judėjimas pirmojo 
didžiojo karo pabaigoje 
buvo tik laikinė apraiš
ka. Visada, kai jos Met
ropolija (Anglija) buvo 
pavojuje, stojo Australi
ja jos pusėje. ' Japonų 
karinis plėtimasis suar
dė šį izoliacijonizmą, nes 
lietė pačios Australijos 
likimą. O dabar ji yra 
bazė ir net pirmasis Va
karų Pasaulio postas Ra
miajame Vandenyne. Ir 
kas žino, gal netolimoje 
ateityje visa pietryčių 
Azija gali tapti komunis
tinio imperializmo gro
biu. Tada milijardas ko
munistinių masių tiesio
giniai grėstų 8 milijo
nams Australijos baltų
jų-

Imigracijos politiką
Šio krašto politikai su

pranta situaciją ir imasi 
priemonių: — plataus
masto imigracijos politi
kos. Bendradarbiaujant 
su IRO, Australija iki 
šiol priėmė apie 200,000 
pabėgėlių. Austrai i j o s 
delegatas tarptautinėje 
darbo įstaigoje pareiškė, 
kad dešimtmečio laiko
tarpyje bus priimta du 
milijonai imigrantų. Kad 
ir kaip didis atrodo iš 
pirmo žvilgsnio šis pro
jektas, tačiau jis yra 
toks mažas, palyginus su 
galimybėmis, glūdinčio
mis šiame krašte.

Po paskutinio surašy
mo 1947 m. Australija 
turėjo 7,580,820 gyven
tojų. Natūralūs prieaug
lis ir įvažiavimas padidi
no iki šiol šį skaičių iki 
8 milijonų. Tačiau šis 
žemynas yra nedaug ką 
mažesnis už Jungtines 
Valstybes ir 32 kartų di
desnis už Angliją. Tiesa, 
Australijoje yra daugiau 
gyvenimui netink amų 
plotų. Tačiau atmetus ir 
tuos plotus, pagal atsar
giausią apskaičiavimą, 
Australija gali išlaikyti 
20 milijonų žmonių. Ęai 
kurių apskaičiavimų esą 
čia galima priimti 100 
milijonų žmonių arba 13 
kartų daugiau negu da
bar. Tiesa, giminių skai
čius (24,1 iš tūkstančio) 
žymiai viršija mirimų 
skaičių (9,7). Tačiau, jei 
Australija nori • atlikti 
savo uždavinį Pacifiko 
srityje, kurio iš jos rei
kalauja pasaulinė padė
tis, tai ji ir gyventojų 
atžvilgiu turi perdaug 
neatsilikti nuo Azijos. 
Tai galės įvykdyti tik

Australijos nelaime - triušiai
J. Dėdinas

Nepaprastai didelį pa
vojų Australijos šofe
riams sukelia triušiai. Iš 
važiavus užmiestin, lei
džiantis nors tiesiausiu 
keliu negalima paleisti 
mašinos pilnu greičiu, 
nes visur ant kelio pai
niojasi šie jaukūs ilgaau
siai gyvulėliai. Ypatingai 
pavojinga keliauti nak
čia.

Australijoj triūsų me
džioja visi; kas šautuvu, 
kas vėzdu, kas spąstais ir 
kilpomis. Yra itin puikiai 
pragyvenančių iš šių me
džioklių, nes maždaug 
tris kart daugiau uždir
ba, nei paprastas darbi
ninkas. Dažniausiai me
džioja dviese; vienas 
spendžia sląstus. Kitas 
jau po trumpo laiko iš 
paskos renka įkliuvusius 
triušius? Kokiu mastu 
vyksta* medžioklės paro
do tai, kad pernai per 
pusę metų vien per Sid
nėjaus uostą exportuota 
2 milijonai triušių kailiu
kų.

Apskaičiuojama, kad 
dabar visoj Australijoj 
bėgioja ;:daugiau kai 100 
milijonų triušių. Tai di
džiausias Australų prie
šas. Užėjus sausrai, vasa
ros metu jie graužia vis
ką, ką tik randa ėdamo. 
Per trumpą laiką pra? 
nyksta betkoks žalumy
nas, saulė kepina pliką 
žemę ir ištisi plotai virs
ta dykuma.

Daug vargo, kai jie ieš
kodami maisto išrausia 
gelžkelio pylimus, upių 
užtvankas. Neretai nu
trūksta betkoks susisie
kimas ištisais kelių ruo-

plačios masinės imigraci
jos dėka.

Didelių galimybių 
kraštas

Kiekvienas gauną čia 
įspūdį, kad šis žemynas 
yra neišsemiamų galimy
bių kraštas. Visur spin
duliuoja graži ateitis. 
Čia trūksta vien tik žmo
nių ir darbo jėgos. Kai 
pagalvoji apie perpildy
tus Europos kraštus, tai 
kyla mintis: ar nebūtų 
galima šiems žmonėms 
čion persikelti, ne kaip 
valstybės našta, bet kaip 
neapsakoma vertybė, ta
da galėtų Australiją tap
ti Antrąja Amerika.

Karo metu buvo ištisos 
armijos 'perkeliamos iš 
vienos pasaulio dalįes į 
kitą su karo medžiagoms 
bei aprūpinimu. Argi Va
karų pąšaulis tik karo 
metu gali tai įvykdyti? 
Argi nebūtų galimą, kad 
ir taikos metu daryti pa
našių bandymų išspręsti 
didžiuliam 
kurs tenka

žais. Daugiausia nuosto
lių pridaro ūkiuose, nes 
nuo sodų ir daržų jie ne
ateinami. Vyriausybė iš
leidusi specijalius po
tvarkius kaip kovoti 
prieš tą atkaklų ūkinin
ko priešą įr smarkiai 
baudžia tą fermerį, kurs 
nenaikina žąlingų gyvu
lėlių. Viktorijas valstyhej 
yra 133 specijalus ūkinin
kų prižiūrėtojai.

Tačiau kova beviltiška, 
nes triųšąį nepaprastai 
veiąlūs.Ąpskaičįųota, kad 
šeši triukai tiek suėda, 
kiek viena avis. Taigi 
australai galėtų turėti 17 
milijonų avių daugiau, 
Vietoj viską graužiančių 
triušių.

Kas gi atgabeno Aus
tralijon triušius? Aišku, 
kad europiečiai ir, mano
ma, apie 1788 metus. 
1795 metais vienas ang
las nuvežė 24 triušius ir 
4 zuikius į savo ūkį, kad 
turėtų Ir medžioti. Zui
kiai išnyko, o triušiai 
smarkiai plito. Jau 1860 
metais triušiai pasidarė 
australų slogučiu, papli
tę kone visam žemyne.

Per vėlai australai pa
matė triušių žalingumą. 
Susigriebė juos naikinti, 
kai milijonai lakstė dvie
juos trečdalius viso ploto. 
1880 metais Viktorijos 
valstybėj pastatė tvorą, 
lyg “geležinę uždangą”, 
kurą turėjo sulaikyti ir 
nepraleisti triušiu skleis
tis ten, kur jų dar nebu
vo. Tačiau ar kas paliko 
spragų, ar pro atdarus 
vartus, taip kad po trum
po laiko masės triušių 
buvo anapus tvoros. Il
giausią tokia tvora buvo 
pastatyta Vakarų Aus
tralijoj, bet ir ta nesulai
kė. Dabar tiek gerai, kad 
sausmečių ištroškę triu
šiai atskiriami nuo van
denyno. Tvoros nuolatos 
budriai kontroliuojamos. 
Visoj Australijoj tokių 
prieštriušinių užtvarų 
pastatyta apie 70,000 km. 
ilgio.

(“Gimtoji Šalis ”, 1950 ( 1Q)

1R medžioti. Zui-

✓

DIENOS
Mąaq dieno*! *ąip aš įm MmigsbL 
Kokios jūs bebūsit laiko pabarėse! 
Ar man ošit vasara* pąjftrio smėliu, 
Ar man krisite veidan rudens šešėliu.

Skątečiq*> grąžio*, šviesia*, tylia* ir malpąloą, 
karUi* jū* aplankote kaip f erę*
Jiešąt džįaąąamą — sava auką, tyrą, gąu*ią — 
Povaną tą dovanų vi*ų brangteųaią.

V0du, žėrinčių 0žią*»gw«, imu palaimi. 
Tąrtum >ąi|iaą dovaąa kM paima 
Mętinoa »»tjra meile 4uqU,
Kąd šalyje jo* medė *uhųjRtų.

Kartai* nuo manęs jūs apsisukę bėgat, 
Vienas, ir beteisis, ir betiksite liekų.
Čaižo ękausmas manę veidą nykiais smūgiais, 
Tartumei iš rankų nelabų ištrūkęs.

C

Vėl su veriančia kančia šaukiu parpuolęs: 
Gervės mielos! Kur jūs? Skiria baisūs toliai 
Mus, mane čia vienumoj klaikios palikot, 
Rudenio audringą naktj kančiai tykaoL

• _
Bet sudūžta debesys, nušviečia veidą 
Vėl skaidri diena suspindus, nusileidus 
Iš dangaus gelmių vargingas žeipės kloniu, 
Kur esu vis kintančių dienų kelionėj.

*- €1 - . v—-------- ę

Lietuvos Gen- Konsulato New Yorke 
ąstpenys:

Pętrąvięiųs, Ignas ir Sta
nislovas ir sesuo Vincenta, iš 
Kristeniškių k., Raseinių ap.

PĮeskaitė, iš Kuršėnų, Šiau
lių ap.

Runąs, iš Bundzų k., Plokš
čių v., ir parap., Šakių ap.

Sęjonąs, Gąsparąs ir Kazys, 
iš Vidiškių km., Žemąitkipniio 
v., Ukmergės ap.

Skirgailaitės - Kimantienės, 
Malvinos ir jos vyro Rimanto, 
Vlado, iš Babtų v., Kauno a., 
giminės prašomi atsiliepti.

Slominskas, Juozas, iš Aly
taus ap.

Stankūnaitė - Kasputienė, 
Zosė, gyvenusi Jurbarke, ir 
vyras Kasputią, Jurgis.

Starkeyičius, Juozas, iš Ne- 
dėlberžio k., Antanavo v., Ma- 
rijaąipolės ap.

Vaičiūnas, Kostas ir Leo- 
nąrdas, iš Panevėžio ap.

Valavičius, Jonas, iš Leipa
lingio, Seinų ap.

Vanagaitytės, Julė ir Mari
ją, iš Kepštų km., Šakių ap.

Auga, Augustas. Jonas ir Consulate Generąl of Lįthųąnįa 
Karolis. iš Balskų k., Taura- 41 W. 82 St
gės ap. . Ney Yąr^ 24, N. Y.

~ * *

Kiekvienam yra 
būtina) reikalingąs 
kaip geras kąlboą 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 

papiginta kąiiR 
tik už $3.00.

Baubinaitė ar Gąsparaviėjū- 
tė. Adelė, iš Naujojo Strūnai
čio km., Švenčionių ap., gyve
nusi Dūkšto vai.

Cechąnavičiūtė, Vanda, iš 
Umežių k., Dotnuvos v., Kė
dainių ap.

Garmaus, Juozo, iš Ruėkė- 
nų, giminės prašomi atsiliepti.

Gasparavičiūtė ar Baubinai
tė, Adelė, iš Naujojo Strūnai
čio km., švenčįųųįą ąp., gy
venusi Dūkšto vąl.

Goberienės - Karaliūnaitčs, 
ir jos sesers Pečiukonienės, 
Marijonos ir Mortos, gyvenu
sių Union SL, Tamaųua, Pa., 
vaikai prašomi atsiliepti :

HYbneris (Įlubn^r). Augus
tas. •

Jokimytė, Ona, iš Perv«- 
ninkų k-, Kidulių vąl, Šąkįų 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
siliepti:

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

DARBININKAS

uždaviniui, 
Australijąi?

36$ ĘrąądWąy 
So. Boston 27, Mass. f»

G. š.

Šiuo siunčiu $3.09 ir prašau prisiųsti ąm fp^yną. 
.. .

___ _______ _______________ ______ pavardė

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

................................................. *
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koltoliau,Vięnu trumpu ir tiksliu ap
tarimu apimti demokratiją 
yrą nelengvus dalykas; toli 
grąžu, ne visą ji vienaip su- 
prąntąmą. Demokratijos su- 
prątįmas priklauso ne tik nuo 
pąskįrų kraštų, bet ir nuo pa- 
aaųiįžiūrų: yrą socialdemo- 
lįątiška, krikščioniška, liau- 
dųuųkiška ir dar kitokia de
mokratija. Ypatingai tai sun
ku padaryti šiais sunkiais lai- 
gąis. Bijau, kad tas klausimas 
nebūtų tolygus klausimui — 
l$ą* yra gražu, ar kas yra 
sgąąįĮ. Kiek galvų, tiek sko
nių ir tiek atsakymų. Nesii
mu todėl čia to painaus kląu- 
aįmo analizuoti ir spręsti. Pa
sitenkinsiu, tik pądavęs kele
tu vyrų dęmokratijps aptari
mus.

Prancūzas Le Fraineau sa
ko, kad “demokratija nėra 
ąei revoliucija, nei demagogi
ją, ąei socializmas, nei anar
chiją, bet tik liaudies ar žmo
nių valdžią, kuri nori ginti ir 
saugūti sąvo teisėtus intere
sus taikingomis priemonėmis, 
paremtomis aiškiu savo teisių 
ir pareigų supratimu”. Tas 
pats autorius kitoj vietoj dar 
papildo pirmąjį aptarimą, 
tvirtindamas, jog “demokrati
ja yra teisingumas lygybėje, 
meilė brolybėje ir visų pager
bimas laisvėje”. Šis aptarimas 
yrą labai talpus, tąsus ir sul
tingas. Tuose keliuose 
džįuose sutalpinta 
ąpie ją prirašoma 
traktatuose.

Albertas Gortais,

naštą
II juos išlaisvino 
kų vergijos, 
žeme.

Aleksandras 
iš dvarinin- 

aprūpindamas

Prancūzų 1789 m. deklara
cijoj buvo įrašyta: lygybė, 
laisvė ir brolybė, bet sąmo
ningai ar nesąmoningai neįra
šė — teisingumo. Ir kokios iš 
to kilo pasėkos? Žmonių dar- 
bo klasė pasidarė kapitalo 
vergė. Visos demokratinės 
laisvės taip ankštai 
vy sujungtos, kad, 
ardžius, kitos turės 
tarpe labai svarbią
ma teisingumo dorybė, 
pagrindas visoms 
nėms laisvėms: 1
singumas, turės būti ir laisvė. 
Dėlto visai teisingai kard. Sa- 
liege teisingumą vadina “vie
nu iš Dievo vardų ir vienu Jo 
veidu”.

tarpusa- 
vieną su- 

žūti. Jų 
vietą uži- 

Tai 
; demokrati- 
kur bus tei-

svarbu demokratijai, 
teisėmis galima būtų 
be bainąės ir kad jo-

žo- 
visa, kas 

ištisuose

vienas ak
tingųjų Prancūzų MRP narių, 
apie demokratiją tąip rąšo 

1*): “De
mokratiją yrą regimas, pa
grįsta* visišku ir besąlyginiu 
žmogaus asmens gerbimu, re
žimas, kuris organizuoja 
gamtos turtų išnaudojimą ir 
kuris darbininkų pastangas 
tvarko tokiu būdu, kad lais
vam ir visuomeninę atsako
mybę jaučiančiam žmogui bū
tų visose srityse užtikrintos 
politinės, ūkinės, socialinės 
sąlygos materiališkai ir dva
siškai plėtotis”. Toliau Gor
tais pabrėžia: “Mes esam de
mokratai, nes mes tikim į 
laisvę!” šis paskutinis aptari
mas be ryšio su pirmuoju bū
tų labai nepilnas ir. neatvaiz
duotų jokios dęmokratijos, 
nes gali būti laisvės šalininkų 
ir rie demokratų ir, antra 
vertus, vien tik laisve pagrįs
tas režimas gali palikti dir
bantį^ luomą išnaudotojų 
sauvalei ir sudaryti dar sun
kesnes gyvenimo sąlygas. Na
poleonas I Šuvalkijos lietu
viams panaikino baudžiavą, 
bet nedavė jiems žemės; va
dinasi, divė laisvę, bet neda
vė teisiųgumo, ir baudžiaunin
kai bevęlijp vilkti baudžiavos
1

Kokios yra demokratinės 
laisvės? Trumanas kartą iš
vardijo šias: “žodžio laisvė, 
spaudos laisvė, susirinkimų 
laisvė, sąžinės laisvė ir žmo
nių laisvė išsirinkti savo val
džią”. Bet ir šis garbingas vy
ras neišvardijo visų demokra
tinių laisvių. Paminėtinos dar 
— korespondencijos laisvė, 
kilnojimoji laisvė, mokymo 
laisvė ir t.t. Be to, ir garan
tuota laisvė gali būti bereikš
mė ir tuščia sąvoka, jei ji 
nėra atremta krikščionybe. 
Dėlto visai teisingai yra pa
sakęs visam pasauliui žino
mas didysis Šveicarijos prezi
dentas Motta, kad 
nybė pasauliui yra 
moji laisvės sėkla”.

“Mes nesutiksim 
diktatūros forma”, 
šia Gortais, “nei
nei žmogaus, nei jėgos, 
rasės, nei klasės, nei pinigo”. 
Visai teisinga. Nuo to mo
mento, kai į demokratiją įve
dama bet kuri diktatūros rū
šis, demokratija nustoja būti 
demokratija.

Kartą žurnalistai paklausė 
Australijos 
ministerį
Evattą, kas yra, 
mu, 
taip 
yra 
gąu
Kiekvienas vyras ir kiekviena 
moteris turi teisę balsuoti. 
Tai reiškia, kad žmonės turi 
teisę patys išsirinkti savo vy
riausybę. Tai yra elementari
nis dąlykas”. Toliau jis kalbė
jo, kad demokratija reiškia 
teisę rinkimų metu turėti 
daugiau, negu vieną kandida
tą ar vieną sąrašą. Jei kandi
datų pasirinlįmo teisė nėra 
apsaugota. rinkimai negali 
būti tikri, ir tai negalima lai
kyti demokratine sistema.

Kai žmonės savo valia iš
renka vyriausybę, jie turi ją

“krikščio- 
nemiršta-

su jokia 
toliau tę- 
valstybės. 

nei

pripažinti ir gerbti; - Mėginti 
nuversti žmonių vyriausybę, 
arba vyriausybei stengtis nu
sikratyti opozicija — yrą aiš
kiai priešdemokratiška. Rin
kimuose nugalėtieji pralaimė
jimą privalo priimti be pyk
čio ir nenustoti vilčių laimėti 
kitų rinkimų metu konstituci
jos nustatyta tvąrka.

Bet ir čia dar nę visa. Rin
kimai negali būti tikrai demo
kratiški, jei krašte nėra spąu- 
dos, žodžio ir kritikos laisvės. 
Tie, kurie mano, kad vypąų- 
sybė blogai elgiasi, turi turė
ti teisę tuos blogumus nuro
dyti.

Labai 
kad jos 
naudotis
je neturėtų vietoj joks favo- 
rizavimas. Demokratinėj san
tvarkoj negąli t^ūti jokių dik
tatų, jokios diktatūros.

Kas yra pasakyta, teisinga. 
Bet Evattas per žurnalistų 
galvas paskaitė paskaitą apie 
demokratiją Maskvai, kuri, 
neturėdama demokratybės nė 
šešėlio, daugiausia ja giriasi.

Šia proga pravers priminti 
bolševikų demokratijos su
pratimą. Kas jiems yra de
mokratija, jie pasisako “Ma
žojoj Sovietų Enciklopedi
joj”. “Demokratija”, rašoma 
ten, “yra tokia valdžios for
ma, kurioje valdymas forma
liai priklauso tautai. Demo
kratija yra apibrėžta valsty
bės forma, o kiekviena vals
tybė yra juk viešpataujančio 
sluoksnio aparatas, nepaisant 
formalinio visų piliečių teisių 
sulyginimo”. Kas pasakyta 
pirmu apyteisingiu sakiniu, 
antruoju visa sugriauta. Re
zultate — demokratija tai 
Stalinas su savo kruvinu re
žimų. Piliečių teisių sulygini
mas atmestas. Tautos valdy
mas yra tik formalinis daly
kas. ne'Naftinis. Tautos vietą 
užima 
snis”.

munistinis pasaulis.
Labai plačiai visuose pa

saulio kraštuose demokratinis 
režimas aptariamas, kaip tau
tos suverenumo režimas, kaip 
žmonių valdžia. "Democratia 
id ėst potestas jx>puli” (Šv. 
Tomas Ąkvinietis). Tokia pa
žiūra vyravo ir mūsų Lietu
vos Steigiamajame Seime, ku
ris tai įrašė į Lietuvos kons
tituciją. Jos pirmas paragra
fas taip skamba: “Lietuvos 
Valstybė yra nepriklausoma 
demokratinė Respublika. Su- 
yereninė valstybės valdžia 
priklauso tautai". Aptarimas 
iš esmės teisingas. Bet, išei
nant iš krikščioniško asmens 
supratimo, jis reikalingas tam 
tikro patikslinimo. Jokūbas 
Maritainas apie tokį demokra
tijos aptarimą taip rašo: “Šis 
demokratijos apibudinimas 
turi dviprasmiškumo, nes iš 
tikrųjų demokratijoje nėra 
nei suvereno, nei absoliutaus 
vąldovo. Geriau tiktų pasaky
ti, kad demokratija yra tok
sai režimas, kur tauta, naudo
damosi savo socialiniu ir po
litiniu subrendimu, pati save 
tvąrko, arba dar — demokra
tiją yrą tautos valdžia per 
tautą ir tautai”. Tai reikštų, 
kad tauta yra valdoma žmo
nių, skirtų jos pačios numa
tyto pobūdžio funkcijoms ir 
jos pačios nustatytam laiko- 
tąrpiui, ir kurių veiksmą ji 
kontroliuoja reguliariai per 
savo atstovus ar tų atstovų 
rūmus.

(Iš knygos “Krikščioniškoji 
demokratija”)
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Malūnas prie tvenkinio

Darbo klausiniais
*'

Darbo Sekretorius Tobin apie Leono XIII encikliką

Darbo sek-
J. Tobin 

Radijo Va- 
kalboje pa-

NEW YORK — 
retorius Maurice 
NCWC Katalikų 
landos programos
žymėjo, kad popiežiaus Leono 
XIII enciklika “Rerum Nova- 
rum”, kaipo svarbiausią 
sprendimą darbo klausimais 
šiais moderniaisiais laikais.

Kabineto pareigūnas sakė, 
kad enciklika paskelbė naują 
sprendimą darbo klausimais 
nepanaikindama nuosavybės

teisių. M. J. Tobin priminė, 
kad socializmas grėsė pasau
liui ir Leono XIII enciklikos 
atsiradimo laikais. Popiežius 
atsisakė atmesti kapitalizmą, 
bet ir nesutiko su kapitalizmo 
blogybėmis.

ir stipri tąuta, turime visų 
pirma užleisti vietą žmogišku
mo teisėms ir toliau pasitikė
ti laime išplaukiančia iš eko
nominės pažangos. Tokiu bū
du bažnyčia laimina visus 
darbus ir pastangas, kurios 
vadovaujasi broliškumu ir 
suteikia viešiesiems reikalams 
įvykdyti užsidegimo ir jėgų, 
kurios kyla iš moralinio įsta
tymo viršenybės.

NAUJAI ATVYKO

reikalų
Vere

užsienių 
Herbertą 

jo suprati- 
Jis jiems 
žinau, kas

demokratija.
atsakė: “Aš

demokratija, nes aš užau- 
demokratinėj sistemoj.

“viešpataujantis sluok- 
Tas “viešpataujantis 

sluoksnis" formaliai yra bol
ševikų partija, o faktinai — 
bolševikų partijos generalinis 
sekretorius Stalinas, 
siems yra žinoma 
nors nuo 1941 m. 
d. Sovietų Rusija 
už “pasaulių demokratiją”, o 
karui pasibaigus, visos pasau
lio valstybės, neišskiriant ir 
jos karo bendradarbių JAV 
ir D. Britanijos, pasidarė fa- . 
šistinės. “Tikros demokrati
jos” nešiotoja ir saugotoja 
pasiliko tik Sovietų Rusija su 
savo susovietintais■ - 
O anglų “fašistų” 
džiosios Britanijos 
pirmininkas ir to 
socialistų žymus 
Attlee darbiečių mitinge, įvy
kusiame 1946 m. Newcastle— 
Upon - Tynė, Stalino atsto
vaujamą komunistų partiją 
pavadino “iš esmės antidemo
kratine, nors ji ir pretenduo- 
janti tarnauti demokratijai”. 
Attlee pasakė tai, ką galvoja 
apie komunistus visas neko-

Tai vi- 
ir aišku, 

birželio 21 
“kovoja”

• ‘ • 99

satelitais, 
vadas, Di- 
ministeris 

pat krašto 
atstovas

Leonas, Uršu-
Cleve-

Anas- 
Bernadeta. 

Mass.
j Euclid,

So. Bos-

į

i

Det-

Chi-

Mar-

š. m. rugpiūčio 5 d. laivu 
“General Blatchford” į New 
Yorką atvyksta šie lietuviai 
tremtiniui:

Atkočiūnas, Vincas į Brook
lyn, m. y. -

Bigenis. Vladas į Philadel
phia, Pa.

Brazauskas.
lė, Irena, Eduardas į 
land, Ohio.

Brinkmanas, Mikas 
roit, Mich.

Cecevičius. Vaclovas 
cago, UI.

Cecys, Vincas, Elise, 
tynas į Trenton, N. J.

Cesekas, Apolonija, Judita- 
Kamilė į Reading,

Dapkus. Antanas 
go, UI.

Didvalytė. Marija 
Mich.

Dmitruk, Luiza, 
į Detroit, Mich.

Dovaoina - Silvestravičius, 
Aleksandras į Cleveland, O.

Dąerbunas, Juozas, Ona į 
Detroit, Mich.

Gąubas, Juozas į Dorches
ter, Mass.

Gudavičius. Jonas į 
go, III.

Jaruševičius, Uršulė, 
Antanas į Spimgfield.

Jasukynas,

Pa.
j Chica-

į Detroit,

Eduardas

Chica-

Darbo sekretorius suminė- , 
jęs daugelį faktų, pažymėjo 
vyskupų katalikų karo šalpos 
tarybos (National Catholic 
War Council). kuri buvo pir- 
matakė NCWC, administraci
nio komiteto garsiąją 1919 m. 
paskelbta "Socialinių pataisų 
vyskupų programą", kuri ry
žosi pritaikyti Leono XIII en
ciklikoje iškeltas mintis rea
liame darbo santykių pasau
lyje. Kaikurie vyskupai reika
lavo apdraudos įstatymų ne
darbo. ligos ir senatvės atve
jais; 16-kos met. amžiaus mi
nimumo vaikų nedarbingumo 
pripažinimo, teisių organizuo
tis į darbo sąjungas; statyti 
namus darbininkams ir palai
kyti atatinkamame aukštyje 
atlyginimus, kad užtikrinus 
bendrą darbininkų gerovę.

Istorikas apie Rusijos 
ateitį

Pet-

Wau-

prieš 
prieš 
"Mes 
būdu.
karo

i v

Irena. 
IU.

Ona, Romana. 
Genovaitė į Du Bois, Pa.

Juodelis, Antanas. Stefani
ja į Brockton, Mass.

Kąlys, Jonas į Chicago, III.
Karpus, Juozas, Elena, Juo

zas į Detroit, Mich.
Kassautski, Ruth į Chica

go, III.
Kriščiūnas, Feliksas V., Ma

riją, Eugenija, Donatas į St. 
Louis, III.

Kųklęris, Kazys
Neck, N. Y.

Kupčiūnas, Jonas 
Barre, Pa.

Masionis. Juozas,
na, Rimantas į Dubois, Pa.

Mažeiką. Vytautas. Ona, 
Ęronė, Elena į Cleveland. O.

MąŽeika, Alfonsas į Chica
go. I1L

Medvedevas. Aleksandras. 
Charitina, Gedeminas, Vytau
tas į New Haven, Wyoming.

Miceika, Vytautas į Chica
go. III.

Mimgaudis. Juozas, 
tazija, Natalija,
Ireną į Dorchester,

Nasvytis, Donatas
Ohio.

Noreika, Vladas į 
ton, Mass.

Paulionis, Antanas, Emili
ja į Springfield. III.

Petuska, Juozas. Elzbieta.
Danutė, - Ferinandas į New 
Britain. Conn.

Puodžiūnas. Zigfridas, Ane
lė į Springfield, III.

Radvilavičius. Leonas. Ja
nina. Leonas, Janina į Chica
go. III.

Rėžys, Elzė. Liolyta. 
ras į Cleveland. Ohio.

Rutkauskas, Vladas į 
kegan, III.

Sablinskas. Juozas į Chica
go. III.

Sadauskaitė, Regina į Phi
ladelphia. Pa.

Sandargas, Vincas, Antani
na į Detroit, Mich.

Siekliuckas. Vanda - Regi
na. Zita į Brooklyn. N. Y.

Šimkus, Markus į Baltimo- 
re. Md.

Tamošaitis. Sofija. Roma
nas. Vytautas. Eugenija. Ja
nina į Chicago, III.

Vaičiūnas. Albinas į Shica- 
go Heigths, III.

Virkutis. Jonas. Ilse į Beth- 
lehem. Pa.

Vyšniauskas. Olga į South 
Boston, Mass.

M. J. Tobin pasisako 
koncernu^, kovojančius 
nenusavinamas teises, 
negalime kuriuo nors 
legalizuota klasė vesti
ar griauti nuosavybės teisių" 
— sakė jis. "Tačiau mes ga
lime taip toli siekti industri
jos ar kitose darbo srityse, 
kad galime pritaikinti panašų 
įstatymą. Kristaus įstatymą, 
dieviškąjį įstatymą, pagal ku
rį. kadangi žmogus yra pana
šus į Dievo paveikslą, mes. vi
si jo nešiotojai, esame mūsų 
broliai".

Kalbėtojas gyrė Mons. John 
A. Ryan. pastarųjų metų NC- 
WC socialinės akcijos depar
tamento direktorių, kuris me
tų metais dirba, kad pasisek
tų pravesti ekonominių refor
mų kodeksą, pagrįstą Kris
taus mokslu.

Sekr. M. J. Tobin savo bai
giamose išvadose pareiškė: 
“Jei mes norime likti laisva

Dr. Petras Pavlovič Ivanov, 
gyv. Kanadoje, rašydamas 
pasaulinę Maskvos istoriją, 
kuri, prieš užeinant Sovie
tams. visoms didžiulėms Rusų 
tautos širdims buvo "Šventa
sis Miestas” 
bažnyčių varpai 
ševtnės rytą 
kančią saulę, 
ar tikėjimas į Kristų ir į am
žinąjį gyvenimą. kuris buvo 
taip giliai įaugęs rusų širdyse, 
yra .šiandien jau užgęsęs. Į šį 
klausimą jis atsako: “Ne! 
Yra kaip tik priešingai! Ti
kinti ruso siena, Įiersekioja- 
ina, varginama ir iškankinta 
baisių katastrofų, pasidarė 
gilesnė, apsivalė, susikaupė ir 
pasiruošė naujai krikščioniš
kos e|>ochos aušrai. Krikščio
niškoji Rusija, kaip savo lai
ku pranašas Joną, šiandien 
yra praryta plėšriosios bang- 
žuvės viduriuose, bet ji išsi
vaduos. atgims ir pasirodys 
istorijos horizonte daug švie
siau negu praeitaisiais am
žiais. Aiškūs ženklai jau rodo, 
kad viso pasaulio krikščionija 
artinasi į didįjį katalikų susi
vienijimą. Vieną rytą galin
gas ir iškilmingas visų Mas
kvos bažnyčių varpų skambė
jimas praneš 
pai, 
kad 
mas 
bėjo 
šimtmečiais 
kančioms ir pradėjo Rusijoje 
ir visam pasauly naują erą, 
krikščionišką, visuotinę, ka
talikišką".

J-*?

ir kurioje 600 
Prisikėlimo 

sveikindavo te- 
kelia klausimą.

Rusijai. Euro- 
Azijai. visam pasauliui, 
rusų tautos gilus tikėji- 
į Prisikėlusį Kristų išgel- 
jų šalį, padarė galą 

besitęsiančioms

j Great

į Wilkes

EUa. Ilo-

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

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

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

Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

'DARBININKAS
•T . . r- .

36S W. Broadway. So. Boston 27, Mass.

1.

2.

3.
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Jei dar neturite geros 
įlietu viškos maldaknyges, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

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

maldaknygę .........................

1

pavardė

adresas
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Antradienis. Rugp
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DARBININKAS
r.'V

B

Kalbės buv. Pennsylvanijos
senatorius

<'• Padidėjo darbas Detroite, 
ypač auto įmonėse, kur dir
bama trimis pamainomis pa
roje. Detroito spauda rašo ir 
net deda nuotraukų, kurioje 
pavaizduojami naujai paga
minti tankai. Kasdien paga
minama po 12 tankų 25 ir 45 
tonų sunkumo. Ruošiamasi 
sunkiųjų tankų gamybai.
• Inž. J. Augustinavičius, 

puv_ plačiai žinomas didelių 
statybų vykdytojas Lietuvoje, 
prieš metus atvykęs Ameri
kon iš pradžių dirbo,
braižytojas. Dabar pats pla
čiai vykdo Clevelande 
statybas.

kaipo

namų 
prie kurių daug 

gauna darbo atvykusiųjų iš 
tremties.

Čiurlionio ansamblis Ame
rikos bibliotekininkų 
se Clevelande išpildė 
dainas ir tautiškus 
programos vadovybė nuošir
džiai padėkojo ansamblio diri
gentui. Sceną puošė visos 
Jungt. Tautų vėliavos, kurių 
larpe ir Lietuvos trispalvė. 
«• Detroito meras uždraudė 
«iame mieste kioskuose par
davinėti New Yorke leidžia- 
aną komunistų dienraštį “Dai- 
Jy Worker”, kuris remia ag- 
j-esorius ir kursto žmones 
4>rieš Jung. Valst. valdžią.
• • 5-ri metai suėjo š. m. lie
jos 29 d., kai Detroite veikia 
Sadio klubas, vardu “Ajnoš~ 
,kos Lietuvių Balsas”, kuris 
'turi didelę savo chorą ir kas
šeštadienis duoda lietuvišką 

I programą. Tai yra grynai kul
tūrinė organizacija.
Ę • Kun. Palankis, pereitais
♦ metais atvykęs iš tremties, 
i buvo apsistojęs Chicago je Šv. 
■ kryžiaus kleb. pas kun. Lin
ukų. Dabar dirba St. 
-Minn. tarp lietuvių.
• Centras lietuviškųjų 

nizaci jų Detroite įteikė 
: to valdžiai pareiškimą, 
vadinamoji lietuvių organiza- 

-ėfjų taryba neatstovauja jo
kių lietuviškų organizacijų, 

; išskyrus prorusiškus komu
nistus.

J • Juzė Augaitytė, daininin- 
‘ kė, Philadelphijoje, Immacu- 
late Conception salėje daina- 

ivo kartu su italų dainininku, 
Francesco Fiorellio, tėv. 
Overn 50 m. kunigystės su
kakties minėjime.

tADILLAC

kongre- 
liaudies 
šokius.

Paul,

teisėjas G. Harold Watkins, 
rugp. 15 d. Lakewood Park 
pavilijone. Dabartiniu metu 
jisai eina Penna. Senato se
kretoriaus pareigas. Be to, 
yra Schuylkill apskrities res
publikonų partijos vadas.

Teisėjas Watkins yra gabus 
kalbėtojas, prielankus lietu
viams ir net nuoširdus lietu- 
vių draugas. Ne kartą jisai 
įvertino lietuvių ištikimybę 
šiam kraštui ir gyrė lietuvius 
kad jie neužmiršta ir savo 
tėvų krašto.

Prieš programą prof. Pra
nas Pesys, šv. Juozapo parap., 
vargonininkas, Mahanoy City, 
pagros ir padainuos ‘desetką’ 
gražių lietuvišką dainų.

Programos metu Whitey’s 
orkestrą, Girardville, Pa., iš
pildys meninę programos da
lį. Orkestros vedėjas yra Vin
cas Whitey (Labalaukis), o 
jo muzikantai pagarsėję visa
me rytiniame krašte. Šokėjai

iš arti ar toli plaukte plaukia 
į. tas svetaines, kai sužino, 
kur jo orkestrą griežia.

Vincas Whitey (Labalau
kis) yra shenadorietis. Jau 27 
metai kai vadovauja savo or
kestrai, kurioje turi 10 gabių 
muzikantų ir 2 dainininkus. Jo 
“benas” pasižymėjo Atlantic 
City 1925 m. ir laimėjo trečią 
vietą tarpe žymių orkestrų. 
Jo muzikos ratelis buvo pir
mas Schuylkill apskrityje, 
kuris griežė radio bangomis.

Vincas Whitey vedė Sv. 
Jurgio bažnyčioje, Detroit, 
Michigan, kur išgarsėjo jo 
orkestrą, ir keturių metų bė
gyje įsigijo didelio populiaru
mo.

Tuojau po šios programos, 
rugp. 15 d. bus šokiai, kurie 
tęsis iki 5 vai. Devintą valan
dą vakare vėl prasidės šokiai. 
Vincui Whitey diriguojant, 
šokių mėgėjai patirs smagios 
muzikos. Koresp.

RUOŠIA SAUNŲ PIKNIKĄ

Jėzaus Nukryžiuotojo seserys 
rekreacijos metu.

Labor Day rugsėjo 4 d. Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seserų 
Rėmėjų draugija vienuolyno 
sodyboje, gražiame miškelyje, 
ruošia didingą pikniką su 
įvairia programa ir šokiais. 
Gros Stevens Orchestra. Bus 
paruošta skanių valgių ir gė
rimų. Visi ruoškitės į šį pikni
ką. Pelnas eis moterų senelių 
prieglaudos statybos fondan. 
Namas jau pradėtas statyti. 
Atvykusieji į pikniką galės 
apžiūrėti namo statybą.

Naujas ft. P. (statymas 
jau vykdomas

Naujas D.P. įstatymo pa
pildymas ir pakeitimas jau 
pasirašytas JAV prezidento 
1950 m. birželio 16 d. Tojo 
pakeitimo nuostatai jau pra
dėti vykdyti gyvenime. Trem
tinių atvykimas pratęstas iki 
birželio m. 30 d., 1951 m.
Mums lietuviams labai svar
bu, kad iki to laiko suskub
tume atvešti visus mūsų tau
tiečius, kurie gali atvažiuoti į 
JAV. Todėl, jei kas dar neiš
kvietė 
tarno, 
dykite 
jas ir 
kalingus blankus 
mielu noru išsiųs pagal parei
kalavimą.

Tačiau pravartu painfor
muoti apie pakeitimus, kurių 
tenka prisilaikyti užpildant 
blankus, būtent, kvietėjas tu
ri būti Amerikos pilietis. Jei 
kam neparanku rasti kvietėją 
Amerikos piliečių tarpe, tuo
kart užpildžius blankus ir pa
sirašius reikia kreiptis per 
BALF-ą ar tiesioginiai į talki
ninkaujančias organizacijas, 
kaip tai NCWC, CWS, IRC ir 
pan. Tuo keliu einant organi
zacijos nuo savęs duoda pa
pildomas garantijas ir pasirū
pina atvežti tremtinius, tokia 
pat tvarka, kaip iki šiol.

Jei kas nori atsikviesti 
tremtinius per DP Komisiją, 
tai reikia labai tiksliai užpil
dyti darbo sąlygas, nes DP 
Komisija, patikrinusi darbo
vietėje nurodytus dokumente 
darbus ir neradusi 
mo, grąžina visą bylą 
gos kvietėjui. Iš to 
susitrukdymas . ir 
prisieina, dažniausia, 
kviesti per BALF-ą. 
per D.P. Komisiją gali tik pi
liečiai. BALF Centras.

savo gimines bei pažįs
tai neatidėliodami pil- 
darbo ir buto garanti- 

duokite joms eigą. Rei- 
BALF-as

užtikrini- 
be ei- 

susidaro 
kvietėjui 
iš naujo 

Kviesti

LIETUVIAI ITALIJOJE
BALF-o

Prof. J. B.
Italijoje,

•«.

KENNEBUNK PORT, MAINE
• - • A A *

lis Pranciškonų geradarių ir 
bičiulių atvažiuoja1 iš Chica- 
gos, Pittsburgo, Philadelphi- 
jos ir kitų tolimų vietų. 0 ar
timosios, ypatingai Naujo
sios Anglijos kolonijos jau 
gyvena šios šventės nuotaika.

PATI ŠVENTE

Kun. Pr. Juškaitis, 
nuoširdus Pranciškonų rėmė
jas atnašaus lietuvių šventėje 
iškilmingas šv. Mišias.

kun. 
Cam- 

klebonas. 
kalba sa-

orga- 
mies- 

kad

Vartų” Šv. 
praneša 

Tą 
Ed-

buv.

• Žurnalas “Our Lady of 
the Cape” įdėjo įdomų straips
nį apie “Aušros 
Panelės garbinimą,
dienraštis “Draugas”, 
straipsnį parašęs Lillian 
mundson.
• Irena Voklemaraitė,

Lietuvos min. pirm. Augusti
no Voldemaro giminaitė, gyv. 
Town of Lake kolonijoje, iš
vyko į Bačiūno vasarvietę 
atostogoms praleisti.
• DP komisija New Yorke 

planuoja šio miesto apylinkė
se įkurdinti 80,000 DP, kurie 
galės atvykti Amerikon pagal 
naująjį DP įstatymą, nes šio
je valstybėje trūksta ūkinin
kams darbininkų.

STOGHTONO ŽINIOS
Siuntiniams į Vokietiją au

kojo Mary Kašėtas 1 dol., M. 
Miškinis 2 dol., Jonas Valent 
2 doL, Ručinskas 3 dol. ir 
Uršulė Kubilienė 5 dol.

Liepos mėn. 20 d. Stough- 
tone, mirė Kristijonas Hagels- 
teris, 81 metų amžiaus. Pali
ko žmoną Mariją iš namų 
Bedarfaitė, gimusi Tauragėje. 
Nors iš Lietuvos yra išvykusi 
prieš 40 metų, bet kalba gra
žia lietuvių kalba. M. i. K.

______ __

PONTIAC

WM. H. BASSETT CO
1782 Main St.

ž

33 Main St.
a

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. $

Sąžiningas melžėjas

Pas farmerį, kažkur vidu- 
rinėn Amerikon, atvyko iš 
Europos tremtinys. Jis buvo 
darbštus, sąžiningas.

Kelioms dienoms praslinkus 
farmeris nuėjo pažiūrėti, kaip 
sekasi imigrantui milžti kar
ves, 
jau 
kas 
tos,
pamilžtą pieną. Kiek nervuo- 
damasis ūkininkas paklausė 
savo padėjėją, kodėl jis 
džiąs karvei gerti tik ką 
milžtą pieną.

Naujokas ūkio darbuose
virai paaiškino: “Pamilžau 
karvę visai gerai ir švariai. 
Tik pat pabaigoje ėmė ji ir 
įkėlė į pieno kibirą koją, su- 
teršdama visą pieną,
niau, kad neliko nieko kito, 
kaip tik leisti karvei pieną iš
gerti ir tada ją dar kartą per- 
milžti.”

Visaip kartais naujokams 
nutinka.

karvėJis pamatė, kad 
buvo pamilžta, darbinin- 
ilsėjosi ant šiaudų kupe- 
o karvė ramiausiai gėrė
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS

lei- 
pa-

at-
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freeiers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EQUIPMEHT COMPAHY
1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.

Teis. 6385 — 8-0771 »
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JAUNIEJI VASAROTOJAI 
GRĮŽTA NAMO

Rugpiūčio 5 dieną pasibaigė 
penkių savaičių vasaros sto
vykla. Sunku jauniesiems lie
tuviams buvo skirtis su gra
žiuoju Maine, su Atlanto van
denynu, su lietuviška aplinku
ma, bet, deja, jie turėjo už
leisti savo patalpas kitiems 
svečiams, kurie iš visų Ame
rikos vietų jau pradeda rink
tis į metinę Tėvų Pranciško
nų šventę — pikniką.

PIKNIKAS ČIA PAT
Lietuvių dienai pasiruošimo 

darbai eina visu smarkumu. 
Tėvai Pranciškonai nori, kad 
kiekvienam lietuviui, kuris tik 
atsilankys į jų vienuolyną, ta 
diena būtų tikrai miela. Ruo- 
išamos nakvynės, nes dauge
lis svečių atvažiuos iš vakaro. 
Šauniosios Levvistono šeimi
ninkės turi jau supranavusios 
puikius pietus, kad galėtų ir 
iš toli atvykę svečiai gerai pa
sistiprinti. O tų svečių tikrai 
bus iš visos Amerikos. Jau 
šios savaitės viduryje dauge-

Iškilmingą sumą vienuolyno 
parke laikys didelis Tėvų 
Pranciškonų rėmėjas 
Pranciškus Juškaitis, 
feridge parapijos 
Pamokslą lietuvių
kys Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
Bridgeville, Pa. Pranciškonų 
vienuolyno viršininkas. Anglų 
kalba Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas. Per Mišias giedos 
Bostono lietuvių parapijos 
choras, vadovaujant muzikui 
J. Kačinskui. Tas pats choras 
išpildys taip pat ir meninę 
dalį, padainuodamas keletą 
lietuviškų dainų. Programos 
metu Profesorius S. Sužiedėlis 
pasakys kalbą.

Programą ves Tėv. J. Liau- 
ba, St. Catherines vienuolyno 
viršininkas.

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., 
Pranciškonų Kennebunk Port, 
Me., viršininkas šiemet yra 
sulaukęs kunigu dešimt
mečio. Kunigu įšventintas 
Kretingoje pirmojo bolševik
mečio metu (1940). Vėliau 
mokėsi Florencijos (Italijoje) 
ir Muncheno 
pranciškonų
Praėjusiais metais dirbo tarp 
lietuvių Kanadoje (Winnipe- 
go).

Tėvas J. Gailiušis bus vy
riausias šeimininkas įvykstan
čio Tėvų Pranciškonų pikniko 
š. m. rugpiūčio 13 d.

(Vokietijoje) 
seminarijoje.

Dau- 
jau 

metu

Pirmininkas, kan.
Končius, būdamas 
aplankė BALF-o 

įstaigą Romoje, kur susipaži
no su šalpos reikalais, 
gelis lietuvių tremtinių 
yra išemigravę, šiuo 
Italijoje dar liko 155 lietuviai.
Žymi dalis jų turi DP statusą 
ir gana pašalpos iš IRO. 
BALF-o įgaliotinis Italijoje 
kun. Dr. V. Pavalkis plačiai 
painformavo pirmininką apie 
lietuvių gyvenimo sąlygas, jų 
būklę ir emigracijos reikalus. 
Reikia pripažinti, kad mūši/ 
tautiečiai sugeba gerai tvar
kytis ir mūsų įgaliotinio rū
pesčiais pavyksta sužvejoti, 
kas reikalinga pragyvenimui 
iš įvairių šalpos organizacijų, 
kaip tai IRO, CARE, NCWC, 
Vatikano Misijos. Ačiū toms 
organizacijoms ir BALF-o pa
šalpoms lietuviai nepalūžo ir 
prie pirmos galimybės sten
giasi išemigruoti pastoves
niam gyvenimui.

Tenka apgailestauti, kad 
BALF-o įgaliotinis kun. Dr. 
V. Pavalkis, tiek daug pasi
darbavęs pagelbėdamas savo 
tautiečiams Italijoje, yra pa
siryžęs pats emigruoti į A- 
meriką, ir todėl iš įgaliotinio 
pareigų nuo š. m. rugpiūčio 5 
d. pasitraukia. BALF-o pirmi
ninkas ieško jam tinkamo 
pavaduotojo.

Įdomu patirti, kad BALF-o 
skyrius Italijoje yra gavęs 
4-rių metų laikotarpy iš Ame
rikos pavydale įvairių pašal
pų maisto produktais, drabu
žiais, apavu ir pinigais viso 
vertės $128,848.44.

Italijos lietuviai niekad ne
pamirš tų geradarių ameri
kiečių, kurie jiems ištiesė 
gailestingumo ranką pastarai
siais sunkaus gyvenimo me
tais ir visaip pagelbėjo išemi
gruoti į užjūrį.
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Muzikas J. Kačinskas, 
Bostono lietuvių choro vadovas

AR MOKOMĖS IŠ PRAEITIES?
(Reportažas iš Anglijos Lietuvių gyvenimo)

BAL. BRAZDŽIONIS.

“Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia”.

Dr. V. Kudirka.

Kai su didžia pagarba ir įsi
jautimu giedame šiuos tautos 
himno žodžius, tikrai rodos 
taip ir semiamės iš praeities 
tos stiprybės. Mūsų tautos 
praeitis didinga, karžygiška. 
Pažvelgus į ją, matysime ją 
tvirtai suaugus su krikščio
nybe. Tai liūdija ne tik isto
rija, bet ir kitų tautų atsi
liepimai ir reiškiama pagarba 
Lietuvai ne veltui. Štai pa
vyzdžiai, Amerikos Ministeris 
Lietuvai Dr. Noremas, išvyk
damas 1940
pasmerkęs viešai 
perversmą, 
sakė: “Sudiev 
šalis pasitiki Dievu ir Dievas
niekad jos neapleis”. Tai au
toritetingo svetimtaučio reikš
mingas atsisveikinimas. Pran
cūzas 
kuris 
daug 
apie
mums linki: 
sios kalbos gyvybingumą. Tai 
pavergtųjų pareiga, 
kimas saugojimas 
su proseniais,
sąlyga, kuri įgalins sūnus 
kelti žibintą, iškritusį iš 
vų rankų”. Ir daug kitų 
pareiškimų, kurie liudija, 
Lietuva ir jos vaikai yra 
vyzdys kitoms tautoms,
mes išlaikome tą pavyzdį ?

Kaip kitur, taip ir Anglijoj 
lietuviai tremtiniai 
siais

m. liepos 30 d. 
sovietinį 

Atsisveikindamas 
Lietuva. Toji

prof. Jean MarcLere, 
gerai pažino Lietuvą, 
rašė prancūzų spaudoj 
ją. Po dešimt metų 

“išlaikyti gimto-

Jos išri
jus sieja 

ji yra pirmoji 
pa- 
tė-

vra 
kad 
pa-
Ar

su senai- 
savo kraujo baliais ne-

-
■ .• .- - y x. > r-

gali staiga sutapti. Tiesa, tas 
nesutapimas nepasireiškia per 
daug, bet vis tik kai kuriuose 
dalykuose yra. Tai rodo, kad 
abejose kartose yra sąmonin
gumo ir tolerancijos. Nors 
pasireiškia skirtingos politi
nės, tikybinės, kultūrinės pa
saulėžiūros, tačiau visi sutin
ka ir laikosi L. Tolstojaus 
minties: “Kad pasiektume
aukštesnį moralinį gyvenimą, 
reikalinga atsisakyti blogo 
elgesio; kad pasiektume bet 
kokią dorybę, reikia apvalyti 
patį save”. Telieka tik susi
kaupti abiem* kartoms, pa
žinti praeitį ir sutapti šiame 
krašte.

Neretai girdisi, kad tremti
niai nesideda prie senųjų or
ganizacijų. Vieni ir kiti ma
tome, kad sutarime ir suge
bėjime vieningai dirbti ben
drąjį darbą yra mūsų dides
nio pasisekimo raktas. Mes 
visi esame tos pačios Lietu
vos vaikai, anot Maironio, nei 
hlbminių, nei kitokių skirtu
mų pas mus nėra.

Įsikūrus P.L.B., kas prie 
jos nesidėtų, būtų menkas

lietuvis. Turime būti šiuo mo
mentu širdies broliais, nes 
eitis ir dabartis ir ateitis, kas 
mus verčia kovoti dėl laisvės 
ir aukotis už ją. Spaudoj gir- 
tiek daug kančių, kraujo ir 
ašarų yra ten, kur mūsų pra
dėti priekaištų, kad naujieji 
lietuviai D. Britanijoj nepasi
tenkina vien tiktai šv. Kazi
miero ar šv. Onos draugijo
mis, “Išeivių Draugu”. Atro
do labai keista. Kas šiandien 
šv. Tėvo Pijaus XII buvo pa
skelbtas, kaipo jaunimo dory
bių simbolis, ar ne šv. Kazi
mieras? Kad būtų Lietuvos 

,>unoji Kartą jo pa
vyzdžiu, mažiau šiandien tu
rėtume išgamų ir ateistų. Štai 
šiemet ir tremtiniai Manches- 
tery dalyvavo Sekminių pro
cesijoj aukštai iškėlę šv. Ka
zimiero vėliavą su užrašu: 
“St. Kazimiero Associarion of 
Lithuania”. Tai kam prikai
šioti spaudoj, kad ir patys 
tremtiniai lygiai myli šv. Ka
zimierą ir juo didžiuojasi. 
Imkime šv. Onos draugiją. Ar 
maža ji nuveikė čia sunkiose 
veikimo sąlygose? Daug, 
nors ir nesigiriant matos. Gal 
ne vieną ir iš tų priekaištau
tojų sušelpė siuntiniais Vokie
tijoj. O tas senelis “Išeivių 
Draugas”, jei jis toks yra, 
tai mes patys kalti, kad jį ne
remiame nei rašiniais, nei 
materiališkai. Jei spausdina 
Evangelijos ištraukas, tai da
roma su kilnia intencija, o ne 
pajuokai. Juk šv. Evangelija 
yra mielai skaitoma, kas pa
maldose negali jos pasiklau
syti. Joje juk yra nužymėtas 
Kristaus kelias, kuriuo žmo
nija turi eiti.

D. Britanijoj visi turime 
suaugti į vieną kamieną, drą
siai, energingai kovai: kas 
plunksna, kas lėšomis, kas ki
tokia talka ir žengti pirmyn 
religinėj ir kultūros tautinėj 
srity. Žūsta ir miršta mūsų 
garbingi tautos karžygiai, ko
votojai tirpsta Tėvynėj. Todėl 
nė pesimizman, o kovon, ve
lionės P. Vaičiūno žodžiais: 
“Tik kovoj širdis linksmai at
gyja”.

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes Įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

'į 574 Ho. MonteOo St, Brockton, Mas.
3
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PRAEITIES IR DABARTIES 
VALSTYBES IŠDAVIKAI

EDWAĖDC. 
CARROLL

Veteranas
Hon. Thomas J. Lineliam 

būro paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui. Taigi j jo 
vietą kaipo City ConneiUor, 
rugp.-Sept. 12 d. 7 Wsrd*s 
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra tinkamiausia 
Edward C. Carroll, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate nuo 1932 iki 
1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 bl Priklauso 
Pere Marquette Couneil K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C.
War Veteranų,

ir

Lietuvos didžiosios nelaimės 
prasidėjo su unija su Lenkija, 
o ta unija truko net 226 me
tus: nuo 1569 m. Liublino su
važiavimo - seimo ligi trečio
jo padalinimo 1795 metais. 
Valstiečių baudžiava ir bajo
rų sauvaliavimas yra tos 
priežastys, kuriomis mikliai 
naudojasi to meto Rusija. Ir 
Mlstiečių (baudžiauninkų) 
būviui pagerinti reformas 
kliudė Rusija, 1768 m. oeleis- 
dama jų nė svarstyti, o 1780 
m. seime davus projektą vals
tiečių būviui pagerinti, Rusi
jai tarnaują seimo
uždraudė kelti kitą kartą tą 
klausimą. Vadinasi, Rusijai 
buvo didelis išskaičiavimas, 
kad
būtų baudžiava, o vėliau 1795 
m. carienė Katrė II tą bau
džiavą pagriežtino ligi vergi
jos laipsnio. 1780 metais, — 
taigi šitaip būta 8 
pirmojo padalinimo 
ar 15 metų prieš 
paskutinį 1795 m.
mą, o mūsų gyvenamąją die
ną imant — prieš 170 metų.

atstovai

Lietuvoje ir Lenkijoje

metai po 
1772 m. 

tretyj} ir 
padalini*

Atsiminkim, kaip dabartiniai 
Lietuvos “bajorai” — bolševi
kai 1940 m. “liaudies seime” 
su Nepriklausomąja Lietuvos 
Valstybe pasielgė ir kaip Lie
tuvos žmones įvarė į baudžia
vą ir rusifikaciją.

Istorija paliudija, kad pas
kutinysis Lietuvos ir Lenkijos 
karalius Stanislovas Augus
tas Poniatovskis, lengvabūdis, 
silpnavalis, carienės Katrės II 
visur klausąs, kilęs iš lenkų 
didikų (1764 - 1795) po tre
čiojo padalinimo 1795 metais 
minė caro Povilo I laikais Pe
terburge (dabar Leningradas, 
iš Petrogrado, Peterburgo ir 
Sankt Peterburgo) 1798 me
tais. Tai ryškiai parako, kaip 
tautų ir valstybių išdavikai ir 
patys žūsta negarbėje ir ne
šlovėje, ar jie būtų bajorai, 
dvarininkai, ar karaliai, ar, 
kaip šiais laikais, bolševikų 
partijos nariai ar jų papirkti- 
niai, kurių kiek ir Lietuvių 
Tauta turi šių dienų Lietuvo
je, na kiek ir čia Amerikoje 
visokių “laisvininkų - vilninin- 
kų” pavidalu. A. lAeaseaa.

7
GRABORIAI

Palamavima* Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Sosto* 8-2698 

AVenue 2-2484

Iš Korėjos kautynių. Kareiviai klampoja purvinu keliu

ĮVAIRENYBES

S. Barasevičius Ir Sūnus
Funeral Home;

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Rusijos ultimatumas Amerikai

Citizens Assoc. 
nisaeijų.

Mr. Edward 
didelis draugas

Disabled 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
lietuvių. Jis

C.
ir

jUO8 gersi paėsta. Todėiei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edward C. Carroll į City 
Couhcilior dėl Ward 7. flklb.

DAKTARAI

PAMOS SIUBIMAI

Frank The Florist

CALL

FOR

Florai Designs

Weddiąg Flovers

Cut Flowers

1407 Waahtagton 8L

Nonvood, Mara

KSC

ŠACHMATAI
— veda K. MERKIS —

□ ParauHe pirmenybės, ku
riose dalyvaus ir JAV koman
da, prasideda rugpiūčio 20 d. 
Dorovnik kurorte, Jugoslavi
joje.

JAV komanda buvo tris 
kartus laimėjusi pasaulio pir
menybes ir garsiąją Hamil- 
ton - Russell taurę. Paskuti
nėse p-bėse (1939 m. Buenos 
Aires) JAV nedalyvavo, pir
menybes laimėjo Vokietija.
□ Vokietijoje (Travemuen- 

de) dabar vyksta tarptautinis 
turnyras. Dalyvauja: Unzi- 
cker, Bogoliubov, Kieninger, 
Rellotab, Dr. Lange, Sae- 
misch, Šveicarijos meisteris 
Biau ir kt. Tuo tarpu veda 
Dr. Lange su 4‘/» taškų, prie
šaky Unzicker, Blau ir kt.
□ Kanada. Montreal žaibo 

turnyrą laimėjo M. Fox, Ka
nados meisteris su 7-1 taškų 
(18 dalyvių). 2. M.
A. Garelick.

British Columbia 
bes ir šiais metais
latvis M. Jurshevskis su 7-0 
taškų, 2. M. Pratt 5^-114.
□ Chicago. City pirmenybė

se pirmą vietą dalinasi P. Po- 
schd, A. Sandrui ir J. Shaf- 
fer, surinkę po 9-3 taškų.
□ Larry Evans, Marshall 

klubo meisteris N. Y., laimėjo 
Log Cabin klubo pirmenybes 
su 12-1 taškų, 2. A. DiCamil- 
lo, Philadelphia 11-2.

Įdomu, kad W. Adams 
Bostono atsidūrė 8 vietoj 
6-T taikų*
□ Chess Ufe, liepos 20, pa-

tiekia pilną sąrašą dalyvių iš 
USA - Canada rungtynių, 
įvykusių birželio 18 d., kurios 
baigėsi 132-83 JAV naudai. 
Lietuviai žaidė JAV ir Kana
dos komandose.

Zuze, 3.

pirmeny- 
laimėjo

Klubų gyvenimo žiniose su
minėtas Grandies (Chicago) 
lietuvių šachmatininkų laimė
jimas prieš De Paul universi
tetą 6-1. Pirmoje lentoje lie
tuvis Estka įveikė Murphy. 
Kitoj vietoj randame žinutę 
apie K. Škėmą iš Bostono lie
tuvių šaehm. klubo, kuris lai
mėjo simultane prieš Re- 
cbevsky, o kitose rungtynėse 
prieš Williams, Canada.

□ Povilas Tautvaiša Chica- 
goje prisidėjo prie Grandies 
šachmatininkų. Rugpiūčio 5 
d. meisteris Tautvaiša davė 
pirmąjį simultaną Chieagos 
lietuvių šaehmatinin k a m s. 
Dirba geležies fabrike.

□ Boylstono šachmatų 
bas, kuris 1948 m. buvo 
tono meisteris, o pernai 
3-čioj ivetoj po lietuvių,
tingai sustiprino savo koman
dą ir tikisi iškopti vėl į Bos
tono meisterius. Į sudėtį įkel
ti: W. Adams, H. Daly, Ly- 
mon, Dr. Katz, Kagan ir kt.
□ Bostono lietuvių šachma

tininkų klubas nustatė nario 
mokestį po $1. — pusmečiui. 
Pinigai įmokami klubo iždi
ninkui J. Sterinakui.

Antros komandos reikalus 
tvarkyti pavesta Petrui Kon- 
tautui.

Prieš dvejus metus viename 
Amerikos žurnale buvo pa
skelbta tokia žinia:

Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentui pranešama, 
kad yra atvykęs sovietų am
basadorius Miturskis ir nori 
su juo pasimatyti.
— Aš atnešu Jums mano 

vyriausybės notą, kuri yra 
slapta, tad noriu kalbėti pri
vačiai, — sako įėjęs Miturs- 
kis.

Po penkiolikos minučių am
basadorius išeina iš bibliote
kos. Prezidentas pasišaukia 
dvi sekretores.
— Pakviesk šiame sąraše 

pažymėtus asmenis per tele
foną, — įsako jis vienai. Ant
rajai liepia tuojau sušaukti 
posėdžiui visus kabineto na
rius ir vyriausiojo kariuome
nės štabo viršininką.

Po valandos. prezidentas 
jau skaito ministrų tarybai 
sovietų ambasadoriaus įteiktą 
notą:

“Jo Ekscelencijai Jungtinių 
Amerikos Valstybių preziden
tui: Per ištisūa mėnesius mū
sų kraštai bandė jęspręsti gin
čus diplomatiniu keliu ir gy
venti taikoje. Deja, tai mums 
nepayvko. Mūsų ideologijos 
negali gyventi vienoje plane
toje, neišvengiamos ginklavi
mosi lenktynės prives mus ir 
mūsų sąjungininkus prie ka
tastrofos. Esame įsitikinę, 
kad neverta ilgiau tęsti • mūsų 
intrygų. Šiai nelemtai padė
čiai baigti nusprendžiame...

“Dvylika skraidančiųjų tvir
tovių B 29 nusileido San

Francisco, Los Angeles, Seat- 
tle, Kansas City, Washington, 
Pittsburgh, Detroit, New Or- 
leans, Philadelphia, New York 
ir Chicago. Lėktuvai yra su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vėliavomis, bet juos aptarnau
ja rusų įgulos. Kiekviename 
lėktuve yra po tris atomines 
bombas. Nusileidžiant kiek
vieno lėktuvo laukė pasiruošę 
du amerikiečių kariuomenės 
sunkvežimiai, kurie pasiėmė 
kiekvienas po vieną atominę 
bombą. Šie sunkvežimiai, vai
ruojami mūsų vyriausybei at
sidavusių amerikiečių, atvyko 
j strategines 
miestų vietas...”

Šioje vietoje 
traukia krašto 
nistras:
— Bet juk

daiktas! Ką gi veikė 
diplomatinės tarnybos ?
— Tą patį aš pasakiau 

ambasadoriui Miturskiui, 
atsako prezidentas. Į tai
man sausai atsakė, kad pats 
didžiausias mūsų nustebimas 
bus tada, kai sužinosime, ko
kia slaptų agentų armija šia
me krašte tarnauja sovie
tams.

Po šitos pastabos jau nie
kas daugiau nepertraukia 
prezidento, kuris 
liau:

“Visos bombos 
tytos į strategines
gi mes reikalaujame:

Pirma. Tučtuojau įsakyti 
nusiginkluoti kariuomenei, 
laivynui ir aviacijai.

Antra, Visiems karo lėktų-

viršminėtųjų

skaitymą nu- 
apsaugos mi-

tai negalimas 
mūsų

ir

jis

iš
su

i NAMŲ 8AVIN1NKAM8
Mes namus taisome, prati

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass/’^el; RA 6*1177*J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadvay, 

■ room 4 nuo 5-7 vakarais.

klu- 
Bos- 
likęs 
ypa-

vams tuojau įsakyti grįžti 
aerodromus ir visiems karo 
laivams nedelsiant plaukti į 
menei, esančiai bet kokiame 
okupuotame krašte, 
tuojau padėti ginklus 
ti mūsų įsakymų, 
artimiausius uostus.

Trečia. Amerikos 
Ketvirta. Amerikos 

tojams pranešti per
kad bet koks pasipriešinimas 
baigtųsi katastrofa. Gyvento
jai turi pasilikti savo 
se.

Penkta. Dvyliktą 
mūsų atstovai perims
nių Amerikos Valstybių val
džią ir mums simpatizuoją 
amerikiečiai užims visas va
dovaujamas vietas”.

Prezidentas baigia skaityti 
ir kiek pakeltu tonu sako: 

duoda dvi 
jeigu jį at- 
pusvalandžio

įsakyti 
ir lauk-

kariuo- 
gyven- 
radiją,

namuo-

valandą 
Jungti-

JB. 1 l, J=B*

YAKAVONIS 
ftonenU Heme

741 No. Main St.
BreektM, Maa*.

V. YAKAVONIS 
LaMotuvių Direktorių* Ir

BslMmuetojM
Petarasvlniae Pienų ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T*L Brockton 8-1860

— Ultimatumas 
valandas laiko: 
metame. po 
sprogsta trys atominės bom
bos New Yorke. Praėjus ki
toms 15 minučių, bus su
sprogdintos trys atominės 
bombos kiekviename iš virš
kinėtų miestų. Bus žuvę de
šimts milijonų amerikiečių, ir 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės bus netekusios savo ge
riausių miestų su visomis su- 
msekimo priemonėmis, j

WAITKU S
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir • 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dien< * ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bndge ir Boatono kolonijas tu
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačias ir J kitus 
miestus. »

Baikale laukit*: T*l. TR 6-64)4.

skaito to-

jau prista- 
vietas. Tai-

Klysta seni ir jauni
Mama padeda sūneliui pa

ruošti aritmetikos pamoką. 
Ji klausia mažametį Jonuką, 
kiek bus prie septynių pridė
jus keturis. “Dvylika”, nei 
nemirksėdamas atsakė moki
nukas. “Gėdykis”
mama. “Nebark, nebark vai
ko”, įsikišo čia pat esąs tė
vas, tai nėra jau taip bloga, 
jei toks mažiukas suklysta 
tik ant dviejų skaičių.

sako

ImSIBENDAVOJA didelis 
gražus kambarys su baldais 
arba be baldų. Tinkamas jau* 
nai porai. Telefonuokite: — 
G A 7-6859. (8)

A. J. NAMAKSY 
Beal Estete A 

Insurance
ągg W. BNBdvay

•O. BOSTON, MASS.
Offloe TsL BOuth Bestos 8-0848 

Bbk 87 Ortais Street 
Vest Roxbury, Mana.

tel. fa—

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
'tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 

odos apdarais, turi paauksuotas kraštas ir ttetavttfcą kryžių viršelyje, švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metu, kas rotojo msMnknyftje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peHMHjęs TŠvaa Dr. KL Inlalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
šaltinį” prašome užpildyti š| kuponą:

DARBININKO Adminmtrncijni
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti ‘‘ATLAIDŲ šALTIJfl".
Vardas ir pavardė ........ -.............  —

Adresas
B

Pirm Pirksiaat Karą, 

Atsilankyk Pas Mus. 
Atidaryta Vakarais.

Tel. 8-1840

MAHONEYIFAY, INC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

ZALETSKAS
Funeral Heme

564 Esat Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Ba kamuoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
i ■ t .i sa

! 
!

!

!
toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, purėms 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO6 

PO GLOBA MOTINOS 8V6.
Plrmlnlnkč — Eva MarkslenS,

828 E. 8th SL, So. Boston, Man. 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vloo-PtrmininkS—B. GaiUUnlen*.
8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

ProL Rašt. — Stela Overkienč,
555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 

Finansų RaSL — B. CūnleiU,
29 Gould SL, W. Roabury, Maas. 

Tel. Parkvay — 1884-W
Iždininke — Ona Šiauria, 

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

866 E. 5th SL, So. Boston. ^tass.
Kaso* OL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston, Mass.
Praueljs savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Saventh SL, So. Boąton, Maas 

Vlada draugijos reikalai^ kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

IIAIROS SKELBIMAI
BEGALINA ŠAKNIS

Begalinė Šaknis 
(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten 
ją vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai

Begaline šaknimi

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

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Maršalka — Jonas Saikia, 
787 Broadway, So. Boston.

Draugija laiko

f y

Draugija laiko raatHakUMB kas tra
čia *ekmadien| kiekvjęoo mėnaaio, 

2 vai. po pietų. Ptrapri* aaUj, 
492 E. 7th SL, So. Boston, Mase 
Visais draugijos Nikalela krHpki- 

t&a paa protokolų raJtlninką.

gydydavosi 
nuo apatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atiiuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoje be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Priaiunči&m į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.06 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Biesdwsy

South Bestos 27, Mass.
III I

PIRKSIU pianą. Kas turite 
parduoti, prašome pranešti 
“Darbininko” administracijai 

(4-
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ŽINIOS

Vaikučių vakarinės mo
kyklos užbaigtuvės

Dėmesio, dėmesio! Šį penk
tadienį (rugpiūčio 11) 7:30
vai. vakare, vasarinės vaiku
čių mokyklos mokiniai rengia 
šios mokyklos užbaigtuvės. 
Jie žada net suvaidinti gražų 
veikalėlį: “Leiskit į Tėvynę”. 
Visi yra i 
atsilankyti, 
atsilankymas 
čiams daug 
menam, kad 
ti nieko nereikės! Laukiame!

Kitą sekmadienį (rugpiūčio 
13) Tėvai Pranciškonai ren
gia didžiulį pikninką. Suva
žiavusiems bus laikomos šv. 
Mišios, kurias giedos mūsų 
parapijos choras. Tėvai Pran
ciškonai visus kviečia į šią 
gražią pramogą Kennebunk’e.

maloniai kviečiami 
Jūsų skaitlingas 

suteiks vaiku- 
džiaugsmo. Pri- 
už įėjimą mokė-

Atsiskyrė su šiuo 
pasauliu

Rugp. 4 d. ilgai sirgusi savo 
namuose, 1426 Columbia Rd., 
mirė Pranė Koršukienę (buv. 
Zaleckienė - Grigaliūnaitė). 68 
metų. Amerikoje pragyveno 
apie 50 metų. Paliko vyrą 
Baltramiejų, sūnų, dvi seseri 
ir brolį. Pašarvota pas laido
tuvių direktorių D. A. Zalets- 
ką, 564 Broadway. Iškilmin
gai buvo palaidota iš Šv. Pet
ro parapijos bažnyčios, rugp. 
8 d., 9 v. r., Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Pabaltijo tautų meno 
festivalis dangoraižio 

salėje
Pirmas Lietuvos, Latvijos

Estijos meno festivalis 
įvyks lapkričio 11 d. Paliau
bų (Armistice) dienoje, 8 v. 
vak. John Hancock salėje. Ta 
salė yra naujausiame Bostono 
dangoraižy (John Hancock 
Building) ir pati gražiausia 
bei moderniškiausiai įrengta 
jei ne visoje Amerikoje, tai 
tikrai visoje N. Anglijoje. Iš 
lietuvių festivaly dalyvaus 
Šv. Petro parapijos choras 
vad. komp. J. Kačinsko, bari
tonas Stasys Liepas, tautinių 
šokių grupė, vad. O. Ivaškie- 
nės ir k. Latvius atstovaus jų 
Rygos oktetas “Tėvija”, gau
si šokių grupė ir pianistė 
Strumberg. Iš estų dalyvaus 
jų mišrus choras tautiniuose 
kostiumuose, balerina Lukk ir 
kiti.

Salė talpina apie 1200 žmo
nių. Į festivalį bus specialiai 
kviečiami kitataučiai — meno 
mėgėjai. Ruošia Baltic Ame- 
rican Society of New Eng- 
land, kuriai dabar 
kauja B. Cleveland 
tė. Bilietai bus iš 
parduoti.

Bostonas gali būti 7-tas 
iš eilės priešo taikinys

kur tą dieną 
Diena - pikni- 
kieme, pievose

pirminin- 
- Pylypai- 
anksto iš-

Rap.

“Apiprausė” namą
South Bostono lietuvių pi

liečių draugija savo naujai 
įsigytąjį iš South Boston Sa- 
vings Banko keturių aukštų 
namą ‘nuprausė”. Dabar atro
do labai imponuojančiai — 
kaip naujas, 
ir bolinė jau 
šiai lankomi, 
įrengti salė
tada įvyks formalus atidary
mas su šauniu banketu.

Pilietis.

Bufetas - baras 
persikėlė ir gau- 
Kaip bus baigta 
antrame aukšte,

Mass. Valstijos gubernato
rius Dever pareiškė, kad Bos
tonas gali būti 7-tas iš eilės 
priešo atakų taikinys, jam 
naudojant atominę bombą. 
Gubernatorius pareiškė, kad 
šios informacijos yra gautos 
iš gerai patikimų federalinių 
šaltinių.

Bostonas ištuštės
Ateinantį sekmadienį, rug

piūčio 13, Bostonas, galima 
sakyti, ištuštės. Tą dieną be
veik visi lietuviai išvyks į 
Kennebunk Port, Maine, į Tė
vų Pranciškonų atkurtą nau
jąją Kretingą, 
įvyks Lietuvių 
kas vienuolyno 
ir miškuose.

Specialūs busai išvyks nuo 
“Darbininko” 8 vai. ryte. No
rintieji tais busais važiuoti, 
tuoj įsigykite tikietus: “Dar
bininke”, t Lithuanian Furni
ture Co., Valatką, Griganavi- 
čių, Brazauskus, Majauskaitę 
ir Ivašką.

Įsigykite 
šeštadienio, 
gal $3.25.

Albinas Jankauskas,
gyv. 194 Norfolk St., Cam

bridge, Mass., su savo moti
nėle ir broliuku Antanu šeš
tadienį išvyko j New Yorką, o 
sekmadienio naktį grįžo į na
mus.

Albinas Jankauskas yra Ti
lo bendrovės, stogų dengimo 
ir taisymo ir namų sienų izo
liavimo, atstovas. Jeigu reikia 
pataisyti stogą ar apdengti 
namo sienas iš lauko, tai gali
te šaukti Albiną telefonu: 
TRowbridge 6-8225. i

I

tuoj ir būtinai iki 
Kelionė ten ir at-

Busy Komisija.

Atostogauja
Aleksandras ir Alena 

vinskai iš Rochester, N. Y. 
Jie buvo atvykę į So. Bosto
no ir lankėsi pas Marijoną 
Kirkliauskienę.

Ne

Tėvų Pranciškonų vienuolynas, pasipuošus lietuviška trispalve, laukia atvykstan- 
tančių svečių iš plačiosios Amerikos.

Irena Jurėnaitė
Šiomis dienomis su Jungti

nių Amerikos Valstybių mal
dininkais atvyko į Romą. Ji 
yra Bostono lietuvių veikėjos 
Jadvygos Tuma v i č i e n ė s 
duktė. Ponia Tumavičienė 
Vokietijoj gyvenusiems trem
tiniams yra gerai pažįstama, 
nes yra sudariusi virš 100 
darbo sutarčių ir maisto siun
tinėliais apgynusi nuo skurdo 
ne vieną tremtinių šeimą. Jos 
duktė, nors yra gimusi Ame
rikoj, tačiau giliai sielojasi 
Lietuvos ateitimi ir Europoje 
pasiliekančių tremtinių liki
mu.

Krikštynos
Rugp. 6 d. buvo pakrikšty

tas Gerardas, sūnus Jono ir 
Liudovikos (Pleškytės) Venc
kų, gyv. 218 W. 5th St., ir 
Kazimieras Jonas, sūnus Jur
gio ir Alinos Valių, gyv. 16 
Hubbardston Rd.

Vestuvės
Rugp. 5 d. panelė 

Aukštikalnytė - Hill 
už Jono McCormack.
Radcliffe Rd., Mattapan.

Elzbieta 
ištekėjo 
gyv. 19

Dorchesterio Lietuvių 
Piliečių klubo

susirinkimas įvyks rugpiū
čio - Aug. 11 d., 8 v.v., 1810 
Dorchester avė. Nariai prašo
mi skaitlingai dalyvauti, nes 
bus kalbama apie klubo ren
giamą pikniką, kuris įvyks 
rugpiūčio - Aug. 20 d. Romu
vos parke, Brockton, Mass.

Valdyba.

Vytautas Marijošius
buvęs Lietuvos Operos diri

gentas, dabar gyvenąs New 
Briton, Con., praėjusią savai
tę būdamas Bostone, aplankė 
ir “Darbininką”. Nuo rudens 
dirig. V. Marijošius pradeda 
profesoriauti Hartfordo aukš
tesniojoje muzikos mokykloje.

Mirė Ona Lipienė
S. m. rugpiūčio mėn. 6 d., 

sekmadienį, staiga mirė treti
ninkė Ona Lipienė, gyv. 128 
Cherry St., Cambridge, Mass. 
Paliko vyrą Pranciškų ir dvi 
dukteris — Petronėlę ir Bro- 
nislavą. Laidojama trečiadie
nį, rugpiūčio mėn. 9 d., iš Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčios 
po trejų gedulingų mišių. 
Pašarvota pas Pr. Vaitkų, 197 
Webster Avė.*

Tėv. Gailevičius O. P.
lietuvis domininkonas, atvy

kęs iš Cinciniti, Ohio, aplan
kyti savo tėvų, gyv. Cambrid
ge, Mass., buvo užėjęs taip pat 
į “Darbininko” redakciją.

t

Dr. Antanas Gasson
šiomis dienomis pirko naują 

namą 33 Church St., Mans- 
field, Mass. ir su 
persikėlė gyventi.
nas Gasson 6 metus praktika
vo Norwood, Mass. Persikė
lęs į Mansfield, mažai turi lie
tuvių pacientų, bet turi daug 
kitataučių. Linkime Dr. Gas
son ir jo šeimai geriausios 
sėkmės naujoje rezidencijoje.

Lietuvybės išlaikymo 
tarnyba

prašo lietuviškąją spaudą 
bei radiją išgarsinti šiuos 
skelbimus:

šeima jau 
Dr. Anta-

i

DP or- 
ar jų 

skubiai 
Lietu-

I

iš kautynių lauko evakuojami gyventojai

Užregistruota 1,203,031 
automobilių

Autovežimių registratorius 
Rudolphh F. King praneša, 
kad per pirmąjį š. m. pusmetį 
buvo užregistruota Massa
chusetts Valstybėje 1,203,031 
autovežimis, o leidimų (licen- 
ce) išduota 1,687,469.

PADĖKA
“Ambergo sanatorijos lie

tuvių ligonių vardu, nuošir
džiai dėkojame už BALF glo
bą. Be galo džiugu, kad atsi
randa geraširdžių tautiečių, 
kurie
Mums, ligoniams riša tai su
teikia daugiau jėgų ir vilčių 
sulaukti geresnio rytojaus”.

—* ’
Ambergo TBC sanatorija. 

Irena Karaliūtė,

mūsų nepamiršta.

1. Visi PLB bei jų LOK 
Valdybų pirmininkai ar jų 
įgaliotiniai, o Uip pat ir kraš
tuose esančių buvusių 
ganizacijų vadovybės 
įgaliotiniai prašomi 
pranešti savo adresus
vybės Išlaikymo Tarnybai: 
M. Krupavičius; 14b. Pfullin- 
gen b. Reutlingen, Goethestr. 
18—Germany.

2. Tautiečiai, radę nelietu
vių spaudoje įdomesnius 
straipsnius mums opiaisiais 
klausimais, prašomi juos sku
bos keliu pasiųsti tokiu adre
su: ELTA, 14b. Pfullingen 
bei Reutlingen, Goethestr. 18 
Germany.

Gulbė, vėžys ir lydys...
(Vakarų pasaulio politikos paraštėje)

Visi, manau, gerai prisimename pasakaitę apie gulbę, vėžį 
ir lydį. Taip pat gerai prisimename, kaip “mandriai” tie gyvi 
padarai traukė vežimą — visi kas sau, o vežimas — iš vietos 
nejudėjo...

Deja, kai žmogus stebi Vakarų demokratijų politiką, kaž
kodėl pagalvoji, kad ir ji dažnai panaši į minėtą, pasakaitę.

Jungtinės Amerikos Valstybės, tiesa, yra labai stiprios. 
Pas juos yra neišsemiami resursai turtų, žaliavų, na, ir dole
rių. Savo doleriais jie remia ir kitas Vakarų pasaulio valsty
bes. Tačiau, kaip gi liūdna, kad tos Amerikos partnerės, ypač 
Anglija ir Prancūzija, būdamos tik iš vardo stiprios ir didelės 
ir nuolat imdamos JAV dolerines “injekcijas”, dažnai pasuka 
kitu keliu ir atsisako solidariai vežti vežimą su Amerika, kuri 
nūdien turi vieną tikslą — gynimąsi nuo bolševikinio pavojaus.

O kad taip yra — nepaslaptis
Štai, Schumanas (Prancūzų užs. reik, ministeris) patiekia 

plano projektą, kad reikėtų sujungti Vakarų valstybių pramo
nę į vieną galingą vienetą, nes tai būtų didelis veiksnys kovoje 
prieš siautėjantį pasauly komunizmą, o ir tarpusavy būtų ge
resnė kalba bendram reikale. Deja, britai atsisakė to plano 
vykdyme dalyvauti. Nors, iš tikrųjų, ir JAV tam planui pri
tarė.

Arba vėl. Komunistinės Kinijos vyriausybės dar nei viena 
iš “didžiųjų” Vakarų valstybių nepripažino, o Anglija — jau. 
Ir, žinoma, kai eina kalba apie Formozos gynimą, ji jau atsi
sako gynime dalyvauti...

Taip pat ir Prancūzija. Kaskart didėjant pavojui iš komu
nistinės Vakarų Vokietijos pusės, norima pradėti Vakarų Vo
kietijos apginklavimą (nors ir taip jau yra pervėlu), bet pran
cūzai — nesutinka...

Ir kas iš to išeina?...
Nagi, visais atžvilgiais “blogi popieriai”. Vakarų Vokieti

ja yra visiškai neginkluota ir Rytų Vokietijos komunistams 
masinantis "pasivaikščiojimo” kelias visai atviras ta kryptimi. 
Ne be reikalo Grohtewohl jau kursto tos Vokietijos dalies gy
ventojus “sukilti” ir išvyti “vakariečius okupantus”...

Na, o po Vokietijos, žinoma, eis Prancūzija, kuri, po 2-rojo 
Pasaulinio Karo dar tebeoperuoja, tiesiog, “vaikiškomis jėgo
mis”. Po Prancūzijos, savaime aišku, geras kąsnis Italija, o 
taip pat — ir Anglija, žodžiu, kad Vakarų Europa, kokia ji 
yra dabartiniame stovyje, savomis jėgomis yra neapginama.

Tiesa, yra dar Atlanto Paktas ir jam priklausančios vals
tybės. Deja, ir tas Paktas, bent pakol kas, tėra gražus reika
las tik... popieriuje. /

Na, Europoje dar yra viena tvirtovė, kuri, dėl savo strate
ginės padėties, bei didelio priešbolševikinio nusistatymo, yra 
labai reikšmingas veiksnys, tai Ispaniją. Deja, vakariečiai su 
ja “nedraugauja”. Kodėl? Už tai, kad Ispanijoj diktatūra... O 
kad Sovietų Sąjungoj bei Jugoslavijoj diktatūros — nieko tai 
jiems nepasako ir jie palaiko su tais kraštais diplomatinius 
santykius, dargi, ir materialinę paramą suteikia...

Bloga, vis dėlto. Pakol Kremliaus karinė mašina dar ne
įdeda į priekį, tai visos Vakarų Europos valstybės, tariasi sau, 
saugiomis ir gyvena JAV užuovėjoje. Tačiau, tikėkime, kai 
pradės bolševikinės ordos žygiuoti, pirmiausia reikės pasi
kliauti savomis'jėgomis. Juk ir posakis sako: “Kas pats dirba, 
tam ir Dievas padeda”...

Taigi, pirmiausia visiems kraštams reikalinga būti solida
riems ir vieningiems, tuomet bus galima ir Amerikos pagalbos 
tikėtis.

Pranys Alšėnas

Darbo šventės metu nesirū
pink, kur praleisti “good 
time”. Tai dienai Jėzaus Nu
kryžiuotojo seserys ir rėmė
jai visus kviečia j Brocktoną.

Raudonasis Kryžius vykdo kraujo 
rinkimo programų

Kraujo pareikalavimas yra čio 14 d. davė 800,640 puslit- 
didelis. Jau vien tik Massa- rų, Ui yra labai aukštą kie- 
chusetts valstybė per metus kį, atsižvelgiant į kitas U.S. 
normaliai suvartoja 200,000 
pustlitrų (pints) kraujo. Tu
rint galvoje šių laikų padėtį, 
kraujo 
padidėti 
kio, nes 
mija.

Amerikos Raudonasis Kry
žius (The Red Cross) laike 
II-jo pasaulinio karo yra su
rinkęs 13,326,242 puslitrus 
(pints) kraujo, iš kurio skai
čiaus Bostono Kraujo rinki
mo centras nuo 1941 m. gruo- 2 iki 8 vai. po pietų, 
džio 22 d. iki 1945 m. rugpiū- Kraujo rinkimui skiriama

apie 300 dienų per metus, bet 
jeigu kraujo pareikalavimas 
padidėtų, tai kraujo rinkimo 
centras dienų skaičių ar va
landų dienoje gali dar padi
dinti.

Atitaisymas
Didžiai Gerbiamas p. Re

daktoriau,
Mano rašinyje, tūpusiame 

“Darbininko” š. m. rugpiūčio
1 d. 57 nr., apie So. Bostono 
Šv. Petro par. chorą, yra įsi
brovusių visa eilė nemalonių 
korektūros klaidų, kurios iš
kraipo, užtemdo ar sužaloja 
mano minčių prasmę, būtent:

1 pastraipoj (stulpelyj) 23- 
24 eilutėse iš apačios vietoj 
“ne šaltis reprodukuojamų 
gaidų aidėjo” turi būti — “ne 
šaltas reprodukuojamų gaidų 
aidesys”; 1 eilutėj iš apačios 
vietoj “ir” turi būti “jį”; 2 
pastr. 13 eil. iš ap. vietoj 
“šviesuoliai” — “šviesuliai”;
2 pastr. paskutinėj eil. vietoj 
“saldžiausiais” — “saldžiai-

siais”; 3 pastr. 21 eil. iš vir
šaus vietoj “iš” — “ir”; 4 
pastr. 15 eil. iš viršaus vietoj 
“mišparams” — “mišparus”; 
4 pastr. 21 eil. iš ap. vietoj 
“uolių” — “realių”; 4 pastr. 
9-10 eil. iš ap. vietoj “kitatau
čių” — “kitaminčių”; 5 pastr. 
33 eil. iš virš, vietoj “persikė
limo” — “persikėlimu”; 5 
pastr. 10 eil. iš viršaus vietoj 
“įdėkime” — įdekime”; 6 
pastr. 8 eil. iš viršaus vietoj 
“kraujo”—“krauju”; 6 pastr. 
28 eil. iš viršaus vietoj “vilio
jančios” — “vilnijančios”; 6 
pastr. 19 eil. iš ap. vietoj 
“penkiasdešimts” — “pen
kiasdešimties”; 6 pastr. 17 
eil. iš ap. vietoj “viena” — 
“vieno”.

Reiškiu Tamstai pagarbą: 
Stasys Liepas.

pareikalavimas gali 
iki gana didelio kie- 
gali pareikalauti ar-

valstybes.

Kraujo tyrinėjimo srityje 
Bostono Harvard’o medicinos 
mokykla yra padariusi didel? 
pažangą, kuri labai padidina 
vykdomos kraujo programos 
reikšmę.

Bostono Kraujo rinkimą 
centras 334 
yra atidaras 
trečiadieniais
niais nuo 11 vai. prieš piet 
iki 5 vai. po pietų; antradie
niais ir penktadieniais — nuo

Dartmouth St. 
pirmadieniais, 

ir ketvirtadie-

MARIANAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
Berniukam*

THOMPSON, CONNECTICUT
Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumom. Pri;”iami 
baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta. 
Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įj-toti i bet 
kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor
tas. Kreiptis į. j^štvądį.

i

...t Registrar
’ MARIAPOLIS PREPARATORY SCHOOL į

....— THOMPSON, CONNECTICUT. į




