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SUREGISTRUOTA 12,m
PAVOJINGŲ KOMUNISTŲ

Vashinglon — FBI di
rektorius J. Edgar Hoo- 
ver senate pareiškė, kad 
yra suregistravęs 12,000 
pavojingų komun i s t ų, 
i.v ie turėtų būti suimti 
eventualaus karo atveju 
su Rusija.

J. Edg. Hooveris sakė, 
kad pusė to skaičiaus ko
munistų yra Amerikos 
piliečiai, kurių nemaža 
yra ir čia gimusiųjų, kas 
apsunkina šios proble
mos išsprendimą. FBI di
rektorius pažymėjo, kad 
turėtų teisingumo depar
tamentas nuspręsti, ar 
turėtų būti tuojau sui
mami ir Amerikos rau
donieji kartu su svetim
taučiais.

Įstatimdavystė siekia 
sulaikyti komunistų vei
klą šnipų ir subversantų, 
kas buvo diskutuojama 
bendruose trijų dienų se
nato debatuose. Tačiau 
administracijos šalinin
kai sukoncentravo visą

ugnį, gindami plačios 
kontrolės, pasiūl y t ą j į 
Nevada sena t o r i a u s 
McCarran projektą.

Prezidentas Trumanas 
spaudos konferenc i j o j 
davė suprasti, kad jis 
nepasirašysiąs, jeigu 
praeitų McCarran pro
jektas.

Daugiau kareivių Europon
Frankfort, Vokietija— 

Gen. Mark Clark, Armi
jos pajėgų vyriausias va
das, išstudijavęs JAV 
ginkluotų pajėgų pasi
ruošimą Europoje, pa
reiškė, kad 4 mėnesių 
laikotarpyj bus atvežta 
daugiau kareivių iš Jung. 
Valstybių į Europą.

Pirmadienį, rugsėjo 11 
d. vakarų Europoje pra
sidėjo sąjungininkų gin
kluotų pajėgų manevrai, 
kuriuose dalyvauja 100,- 
000 JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos kareivių ir 
lakūnų.

antradie

Bandomas naujas transportinis lėktuvas XC-120. Viršuje matome dvi jo dalis. Vie
na ,vidurinė, gali būti ištraukta, prikrauta važmos ir vėl pastumta po lėktuvu, kuris 
ją perkelia ir nusiveža, kur reikia. Apačioje lėktuvas grįžta be krovinio. Jam nereikia 
laukti, kol iškraus ar pakraus.

Administracijai TeL SO 8-2680 SIX CENTO.

PASEKE UOSTŲ DARBININKŲ 
PAVYZDŽIU

Paul A. Kel-Boston
ly, 25 Bostono skyr. ve
žėjų ir šoferių unijos pir
mininkas, pareiškė, kad 
rugsėjo 6 d. šios organi
zacijos nariai nutarė 
remti uostų darbininkų 
nusistatymą neiškrauti 
krovinių, kurie atvežami 
iš Sovietų Rusijos.

Paul A. Keliy pareiškė, 
kad jo unija, kaip ir uos
tų darbininkų, atsisako 
paklusti prezidento Tru
mano ir darbo sekreto
riaus Tobin nurodymams 
iškrauti ir Rusijos pre
kes visuose Amerikos 
uostuose, nes jo skyrius 
remia uosto darbininkus, 
ir šios unijos narių veži
mai neima jokių prekių, 
kurios atvežtos iš Rusi
jos.

Tai yra gražus darbi
ninkų nusistatymas ir 
solidarumo pavyzdys ne
liesti prekių, kurios atei
na pagamintos vergų 
darbu.

ward D. Westcott pareiš
kė, kad bendrovė įvyk
dys savo pirmesni nusi
statymą sulaužyti strei
ką.

Nori išskirstyti įstaigas
Washington, D. C. —

Prezidentas Trumanas 
reikalauja, kad Kongre
sas paskirtų $139, 800,- 
000 naujom valdžios 
įstaigom toliau nuo Wa- 
shingtono, kad kilus pa
vojui būtų galima apsau
goti dokumentus.

— PASHPASęSTIK VIENAS 
ARKIVYSKUPAS

f Z ’

Vienna, Austrija — 
Praeitą savaitę paskelb
ta, kad Vengrijos komu
nistinė valdžia ir katali
kų vyskupai pasirašė su
tartį. Dabar paaiškėjo, 
kad tą sutartį pasirašęs 
tik vienas arkivyskupas 
Joseph Gross. Spėjama, 
kad jis tai padarė nepa
sitaręs su kitais arki
vyskupais, kurie dalyva
vo pasitarimuose su ko
munistine valdžia. Jo
seph Darvas, švietimo 
ministeris, kuris valdžios

vardu pasirašė sutartį, 
Šiomis dienomis pareiš
kė: “Kaikurie vyskupai 
yra nuomonės, kad toji 
sutartis neduos Bažny
čiai naudos”.

Kadangi susisiekimas 
su Vatikanu yra varžo
mas, tai kol kas iš komu
nistinės Vengrijos neat
eina tikresnių žinių apie 
tą valdžios susitarimą su 
vyskupais.

Darbininkai atsisakė 
Iškrauti prekes

William Henry Harrison paskirtas vadovauti
i

Cpl. Peggy Fote, (Hash- 
ville, Tenn,), apsivilkusi nau
ja uniforma, kuria čRSvČs mo
terys, įstojaujos f or&ig pa
jėgų tarnybą (Women’s Air

New York — Rugsėjo 
8 d. į uostą įplaukė len- 
kj laivas “Batory”. Pri
plaukus laivui prie kran
tinės, atvyko 180 uosto 
darbininkų ir iškrovė 928 
keleivių daiktus ir pašto 
siuntinius, bet jie atsisa
kė iškrauti 80 tonų Len
kijos kumpių. Darbinin
kai pasižadėjo iškrauti 
tik tas prekes, kurios bū
tinos krašto saugumo 
reikalams. Vyriausybė 
turi įrodyti, kad iš ko
munistų dominuoj amų 
kraštų atvežtos prekės 
yra reikalingos krašto 
saugumui.

Žuvo 32 kareiviai traukinio 
Katastrofoje

Coshocton, Ohio —Pir
madienio ankstį rytą, 
rūgs. 11 d. Spirit of St. 
Louis keleivinis trauki
nys atsitrenkė į karinio 
traukinio užpakalį. Kari
niu traukiniu važįavo 
apie 700 kareivių, iš ku
rių 32 užmušė ir apie 70 
sužeista.

Washington — Rugsė
jo 8 d. prezidentas Tru
manas pasirašė ekonomi
nės kontrolės bilių ir tuo 
pačiu uždėjo Federaliniai 
Reservų Įstaigai kreditų 
suvaržymą pan a šiai, 
kaip praeitojo karo me
tu. Kreditų suvaržymams 
atstatomos karo meto 
taisyklės, kurių laukia
ma įsigaliojant š. m. rug
sėjo 18 d. Suvaržymai 
ypač palies kreditą auto
mobiliams.

Perkant automibilį kre
ditan, reikės įmokėti ma
žiausiai vienas trečdalis 
visos sumos grynais pi
nigais ir visą sumą išmo
kėti per 21 mėnesį. Už 
šaldytuvus, vėsintuvus, 
radijo bei televizijos a- 
paratus, fonografus, vir
tuvės krosnis, indų plovi
mo aparatus, prosus, 
skalbiamąsias mašinas, 
rūbų džiovintuvus, siuva
mąsias mašinas, dulkių

vidaus gamybai, 
siurblius ir kitus reikės 
įmokėti grynais pinigais 
mažiausiai 15% kainos, 
ir per 18 mėn. išmokėti 
visą sumą. Už baldus ir 
grindų 
įmokėti 
ir visos 
mas per 
menis namų remontui ar 
pagerinimams reikės įmo
kėti mažiausiai 10%, ir 
išsimokėjimas per 30 mė
nesių.

Kiek palies ekonominė 
kontrolė kitas sritis pre
zidentas rugsėjo 10 d. 
atsakė per radiją. Dėl 
kainų ir atlyginimų, pre
zidentas pasakė nuspręs 
ekonominės stabilizacijos 
agentūra. Prieš infliaciją 
bus mėginama kovoti, 
kad nereikėtų imtis to
kių priemonių. Preziden
tas pažymėjo, kad nau
jos priemonės numuš 
kainas plieno, reikalingo 
auto gamybai, šaldytuvų

kilimus reikės 
mažiausiai 10%, 
sumos išmokėji- 
18 mėn. Už reik-

MODERNINIAI GINKLAI 
NUGALĖS

Washington, D. C. — 
Sekretorius Dean Ache- 
son kalbėdamas per radi
ją pareiškė, kad komu
nistų gaujos bus nugalė
tos “modeminiais gink
lais ir sumanumu”. Jis 
netiki, kad Kinijos ko
munistai turėtų tiek drą
sus išeiti prieš laisvas 
pasaulio tautas. “Svar
biausias reikalas”, sakė 
Acheson, “sudaryti stip-

reika-ir kitų vartojamų 
lingu dalykų. Ar bus su
stabdyta automobilių ga
myba? Prezidentas mano 
nebūtų reikalo. Atitinka
mi pareigūnai sako, kad 
plieno produkcija tiek 
aukšta, kad nuo karo 
pramonės dar atliks pa
kankamai jo daugelio mi
lijonų į metus automobi
lių gamybai. Dėl vartoja
mų dalykų racionalizaci
jos prezidentas pažymė
jo, kad nereikalinga. Jis 
pareiškė, kad yra pakan
kamai maisto bei kitų 
dalykų ir atsargos suda
rinėti nėra reikalo.

Prezidentas pareiškė, 
kad šią vidaus fronto 
programą derins krašto 
reservų apsaugos pirmi
ninkas Stuart Syming- 
ton, o jai vadovąus Wil- 
liam Henry Harrison, 
New Yorko Telefonų 
bendrovės pirmininkas.

— -v

rias šiaurės Atlanto pa
jėgas”.

Sekretorius Acheson 
padarė pranešimą Kon
greso užsienio reikalų 
komisijai pirmadienį, o 
antradienį, rugsėjo 12 d., 
prasidėjo trijų didžiųjų
— JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos užsienio mi- 
nisterių pasitarimai New 
Yorke.

' Fisiryig salaidyU cMk|
Portland, Maine — Jau 

35 diena, kaip streikuoja 
Maine Centrai Bus Lini
jų darbininkai. Darbinin
kai reikalauja pakelti al
gas. Autobusų bendrovė 
pasiūlė pakelti 3 centus į 
valandą, bet darbininkai 
siūlymą atmetė.

Bendrovės vedėjas Ed-

JAV reiklauja $14,000,000
San Francisco, Calif.— 

Jung. Valstybių valdžia 
iškėlė bylą teisme Lu- 
ckenbach Steamship ben
drovei už sužalojimą ‘Be- 
nevolence’ sanitar i n i o 
laivo. Byloje sakoma, 
kad minėtos bendrovės 
prekinis laivas “Mary 
Luckenbach” buvo val
domas neatsargiai ir ne
rūpestingai.

-----*mh
Londonas — Britų ko

munistų partijos vadovy
bė pranešė, kad ji suma
žina savo 
skaičių ir 
rinkimuose 
partiją bei jos kandida
tus, kad Churchill’io par
tija nelaimėtų.

kandidatų 
būsiančiuose 
rems DarboSIIGMI/jtos tlNI 05

Amerikos mašinomis italai 
pakėlė auto
Roma — Italijos vy

riausybė pagal Mar- 
shall’o planą gavo $33,- 
336,658 iš JAV ir už tuos 
pinigus pirko mašinų 
automobilių industrijai. 
Per pirmąjį šių metų 
pusmetį pagamino 60,076 
automobilius, sunkveži
mius ir autobusus, be
veik dvigubai daugiau 
negu 1949 m.

industriją

A Prezidentas Trumanas pasirašė įstatymą, ku
riuo suvaržo automobilių, radijo ir televizijos apara
tų ir kitokių elektrinių daiktų pirkimą išsimokėtinai. 
Suvaržymas įsigalioja rugsėjo 18 d.

A Marinų Lyga reikalauja, kad prezidentas Tru
manas prašalintų Louis Johnson, gynybos sekreto
rių.

A Vokiečių respublikos vyriausybė reikalauja, kad 
alijantų vyriausioji komisija sustabdytų strateginių 
karo medžiagų eksportavimą į Sovietų Rusiją.

A Prancūzijos policija areštavo 266 svetimtaučius 
komunistus: rusus, lenkus, čekus, ispanus ir bulga
rus, kaip penktosios kolonos narius.

A Illinois valstijoje progresyvių partija neturės 
teisės statyti savo kandidatus rinkimuose, nes jų 
peticija nesiderina su rinkimų įstatymu.

A Guatemalos vyriausybė uždarė komunistų sa
vaitraštį “Octubre”, kuris skelbė melagingas užsie
nio žinias ir šmeižė Jung. Valstybes.

A Prancūzijos užsienio reikalų ministeris Ro- 
bert Schuman rugsėjo 10 d. lėktuvu išvyko iš Pary- 
čiaus į New Yorką dalyvauti trijų didžiųjų valstybių 
ministerių konferencijoje ir Jung. Tautų pilnaties 
sesijoje.

A Rugsėjo 10 d. Pakistano užsienių ministeris Sir 
Mohammed Zafrullah Khan atvyko į Londoną. Iš čia 
vyksta į New Yorką, kur vadovaus Pakistano dele
gacijai Jung. Tautų pilnaties susirinkime.

A Dr. Alberto Inocente Alvarez, Kubos nuolatinis 
delegatas Jung. Tautoms, apkaltino Rusiją išnaudo
jančią Jung. Tautų posėdžius propagandos tikslams 
ir palaikančią agresiją.

A Eugene R. Black, pasaulinio banko pirmininkas, 
pasisakė už pagalbą laisvojp pasaulio neturtingiems 
kraštams, jei norima išvengti panašaus konflikto, 
kaip Korėjoje.

• r



Antra iienis. Rugsėjo 12. 1950*

(■ramtydėl Taegir 
U *

Praėjo jau daugiau kaip mėnuo, kaip raudonoji 
korėjiečių ir kiniečių armija iš visų pusių atakuoja 
sąjungininkų laikomą prietiltį, bet giliau prasiveržti 
neįstengia. Čia ji pasistumia, čia vėl tur. traukti su 
dideliais nuostoliais. Paskutinėmis dienomis didelės 
raudonųjų masės, iki 60.000 vyrų, sutelktos į vaka
rus nuo Taegu. Priešas yra už kokių penkių mylių 
nuo miesto. Puola uraganiška artilerija, bet. kaip 
praneša sąjungininkų vyriausias štabas, kritiška pa
dėtis jau yra praėjusi. Visame šiaurės fronto ruože 
priešas yra atblokštas. Pačiame pajūryje sąjunginin
kai pasistūmėjo į priekį prie Pohang miesto.

■a Rugsėjo 6 d. amerikiečių lėktuvai numetė apie 
350 topų bombų į Chongjin. šiaurinėje Korėjoje. <5C» 
mylių nuo Sovietų Rusijos sienos. Tai buvo viena iš 
stipriausių oro atakų Sovietijos pasienyje.

■i Rugsėjo pradžioje nemaža korėjiečių baigė mo
komuosius skraidymo kursus. Dabar jie jau sava
rankiškai gali vaidyti amerikiečių kovos lėktuvus 
"Mustang".

o Maskvos radijo skelbia, kad Korėjoje yra žuvę 
15.176 amerikiečiai. 1736 paimti į nelaisvę ir apie 
45.000 sužeista. Tuo tarpu JAV karo departamentas 
praneša, kad ligi rugsėjo 1 d. amerikiečiai neteko 
tiktai 8863 užmuštų, sužeistų ir paimtų į nelaisvę. 
Išpūsdami skaičius, komunistai guodžia savuosius, 
kurių tiktai žu^'usiųjų yra dešimtys tūkstančių.

m Karas dar gali ilgai trukti, kaip mano kores
pondentas Hali Boyle. Sąjungininkų daliniai, kiek jų 
dabar Korėjoje yra. gali tik gaisrą stabdyti, bet nėra 
pajėgūs jo užgesytL Tam reikia daugiau kariuome
nės. amunicijos ir laiko.

m Pas vieną kritusį karo lauke poiitruką rasti už
rašai. iš kurių aiškėja, kad jo dalinys jau buvo pa
rengtas peržengti sieną dar prieš birželio d.

a* Gen. IValton Walker pareiškė korespondentams, 
kad pati stipriausia raudonųjų ataka buvo rugsėjo 1 
d. prie Masan ir Yongsan. Jie čia galėjo pasistūmėti 
dar 11 mylių ir nukirsti susisiekimą tarp Pusan ir 
Taegu. Tai būtų sudarę kritišką padėtį. Bet raudo
nieji buvo atmušti.

■■ Pusan uoste areštuota 30 raudonųjų šnipų, ku
rie sekė sąjungininkų kariuomenės judėjimą ir pra- 
nešinėjo priešui.

NepriMaBMNS lietam ginklai Korijęs kare
“STARS and STPJPES 
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“Kažkur Korėjoje. Lie
pos 11 (INS) — 3 trauki
niai pilni pagrobtos šiau
rės korėjiečių karo me
džiagos vakar išjudėjo 
pietų link nuo fronto, 
kad būtų patikrinta JAV 
ginklininkų ir karo me
džiagos ekspertų.

Karo medžiaga 
giausiai rusų gamybos. 
Tarp kitko—vienas sunk
vežimis. vienas šarvuo
tis. keletas 75 mm artile
rijos patrankų su Lietu
vos kariuomenės ženk
lais, prieštankiniai pa
būklai. minosvaidžiai ir

aau-

K

jų šoviniai. SSSR užgro
bė Lietuvą 1939 m.”

uroramytoo mti 
ir vedusius roter
Massachusetts valsty

bės rinktinės tarnybos 
direktoriaus pagelbinin
kas pareiškė, kad iš 320.- 
000 antrojo pasaulinio 
karo veteranų yra daug 
vedusių. Jeigu senato
riaus Lodge pasiūlymą 
padidinti ginkluotas jė
gas iki trijų, milijonų vy
rų Kongresas priimtų, 
tai ir vedusius veteranus 
turėtų imti karo tarny
bon.

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS
nukeliamas j rugsėjo mėn. 23 d.

Nepaprutas Amerikos Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Dar- 
btaiakų Sąjuagob aukriiaanas į rugsėjo mčn. 23 d-, šeš-
tadieaį. Šeima* bus pradėtas Šv. Miiionm ir pamoksiu šv. Pet
ro parapijas hažajaoje, So. BoMoae. Po pamaldų bus posėdžiai 
baaiyėios salėje, W. Fiftb Street.

Kiekviena LDS kuopa, tariati nors ir 5 narius, siunčia j 
seimą tiesą atstovą, jei nėra daugiau dešimties narių, arba po 
t ieną atstovą aao kiekvienos dešimties narių, jei yra daugiau; 
likutį virš dešimties narių Laikyti pilna dešimtimi. Apskritys 
siunčia po du atstovus. Atstovų įgafiojimus turi pasirašyti kuo
pų bei apskričiu valdybos (dvasios vadas, pirmininkas ir se
kretorius).

LDS kuopas ir apskritus prašome tuojau sušaukti nepa
prastais susirinkimus ir išrinkti atstovus. Atstovę įgafiopmus 
prieš seimą siųskite Centro Valdybai, 366 W. Broaduay, So. 
Bestos 21, Mass

• LDS Centro Valdyba
Kun. P. M. Juras, pirmininkas

Antanas F. Kneuy s, sekretorius.

VYČIŲ SEIMAS
Kostas Savickas.

Seimą labai nuoširdžiai 
sveikino Lietuvos konsu
las Dr. Petras Daužvar- 
dis ir daug kitų. Įdomią 
paskaitą skaitė M. Avie
tėnaite.

Seimo pirmą dieną bu
vo apie 200 atstovų.*

Seimas baigėsi sekma
dienį, rugsėjo 10 d- iškil
mingomis pamaldomis 
šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje. Šv. Mišių me
tu giedojo L. Vyčių cho
ras, vadovaujamas komp. 
L. Šimučio, Jr.

■t-. * r s_L

Chicago, I1L — Rugsė
jo s d. pamaldomis Šv. 
Jurgio lietuvių par. baž
nyčioje prasidėjo Lietu
vos Vyčių 37-tasis sei
mas. Pamokslą pasakė 
kun. J. Grinis. Po pamal
dų buvo pusryčiai para
pijos salėje, o po to Sher- 
man viešbutyj prasidėjo 
seimo posėdžiai. Seimo 
rengimo komisijos pirmi
ninkas Jonas Stoškus 
pasakė sveikinimo žodį.

Organizacijos centro 
pirm. J. - Juozaitis, pa
sveikinęs seimą, pravedė 
prezidiumo rinkimus. Ve
dėju išrinktas A. Vasi
liauskas iš Great Neck. 
L. I.: padėjėjais — A. 
Mažeika ir A. Gabaliaus- 
kienė. abu iš Pittsburgh. 
Pa. Raštininkais — St. 
Brozas iš Cicero, ir Fil. 
Rekašiūtė iš Chicago.

Rezoliucijų ir sveikini
mų komisiją sudarė: 
kun. J. Jutkevičius, Wor- 
cester, Mass., kun. A. 
Kontautas, So. Boston, 
Ma-ss kun. M. Urbonavi
čius. MIC. iš Hinsdaie. 
m., K. Jakutis, VVorces
ter. Mass.. kun. Karale- 
vičius. Bayonne. N. J., ir 
Juozas Boley, New York. 
Mandatų komisija: A. 
Klem. A. Simon, St. Kon- 
tons. Dorothy Milier ir

OttiMtą, Kanada — Fi
nansų mimscsris Douglas 
Abbott praneša, kad kor- 
poracijos ir kitai stam
besnės įstaigai turės mo
kėti nuo 1D iki 15 pro
centų daugiau mokesčių 
negu iki šiol. To reika
lauja krašto apsauga.

Mokesčiai bus pakelti 
degtinei, saldainiam^. au
tomobiliams, kailiniams, 
brangenybėms ir kitoms 
prekėms, kurios nėra bū
tinos kasdieniniam gy
venimui.

««*

KOLOMBO VYCAI SUMUOJA fUlUl K0V4I
SU KOMUNIZMU

Jo šventenybė popie
žius Pijus XII ir prezi
dentas Trumanas sveiki
no Kolumbo Vyčių dele
gatus. kurie rugpiūčio 17 
d. buvo susirinkę į savo 
68-tą suvažiavimą New 
Yorke. Popiežius Pijus 
XII prisiuntė ganytojiš
ką palaiminimą per 
apaštališkojo sosto dele
gatą Jung. Valstybėse, 
arkiv. Amleto G. Čicog- 
nani, kuris 
lumbo
vardu. Prezidentas Tru- 
manas

sveikino Ko- 
Vyčius ir savo

savo sveikinimo

KOMUNISTUS STIPRIAU 
GRIEBIA

Pittsbargh, Pa. — A- 
reštuota trys komunistų 
vadai — Andrew Onda. 
J a mes Dolsen ir Steve 
Nelson-. Pastarasis yra 
vakarinės Pennsylvani- 
jos komunistų partijos 
pirmininkas. Pirmieji du 
paleisti po $10.000 užsta
to kiekvienas, o Nelso- 
n'ui teismas paskyrė 
S100.000 užstato. Jie kal
tinami kesmęsi 
versti valdžią.
• Federalinis 

nuteisė Sidney
baum. Kalifornijos Tech
nologijos Instituto pro
fesorių už tai. kad jis 
kvočiamas melavo, jog 
nepriklauso komunistu 
partijai. Jis tai padarė 
po priesaika. Weinbaum 
dirbo valdžios darbą. 
U’embaum gali būti nu
baustas iki 10 metų kalė
jimo ir ^30.000 pinigine

bauda. Kitas to paties 
instituto profe s o r i u s 
Hsue Shen Tsien ates
tuotas kaip komunistas 
ir laukia teismo. Jis ne- 
pilietis.

laiške pažymėjo: Tau
tos. kurios myli laisvę, 
privalo ir kovoti už ją”. 
Šv. Tėvas gyrė Kolumbo 
Vyčius už jų vertingą 
prisidėjimą prie katali
kiškosios akcijos.

Suvažiavimas svarstė 
plar.ą. kokiu būdu labiau 
išplėtus katalikiškosios 
programos akciją ir įsi
jungus į pasauliečių ka
talikų frontą kovoje 
prieš komunizmą, kuris 
graso visam laisvajam 
pasauliui vergija. Kaipo 
dalis šios programos bus 
prijungtas platus tautos 
katalikiško jaunimo va
dų parjosimas, pagrįstas 
Kristaus mokslu.

Suvažiavo apie 350 de
legatų iš visų 48 valsty
bių. Šv. iškilmingas Mi
šias celebravo šv. Patri
ko katedroje Jo Ere. kar
dinolas Francis Spell
man.

CICERO ILLINOIS. — Po paskutinio pasaulinio karo 
daug kam atrodė, kad vokiečiai ir Vokietija jau “kaput" vi- 
■ų^frs 'aikaros Ir kaip galėjo kitaip atrodyti? Naciai taip skan
dalingai pramcvė karą, kad neliko nei jų kariuomenė, nei jų 
politikos ir net kąsnelio laisvos Vokietijos žemės. Viskas iš
draskyta, okupuota, svetimų valdoma. Vokiečiai net negavo 
pas^ašjtos taikos sutarties. Vadinasi, viskas yra palikta Die
vo ir nugalėto jų valiai. Vokiečiai negali iš anksto žinoti nė sa
vo pareigų nei teisių. Kas bus kada įsakyta ar leista, tą ir da
ryk.

Bet gi. va, praėjo palyginti dar nedaug metų ir padėtis 
visiškai pasikeitė. Pasikeitė taip, kad pirmykštes mintys apie 
Vokietiją ir vokiečių likimą pradeda atrodyti perdaug nusenu- 
si-os. Šis pasikeitimas lietuvius ypatingai domina. Įvykiai Vo
kietijoje ir aplink ją būtinai palies ir Lietuvos likimą; gera ar 
bloga prasme, tai kitas klausimas, bet palies. Taip buvo pra
eityje. nebus kitaip ir ateityje. Bet kas gi atsitiko toje Vokie
tijoje?

Trumpai kalbant atrodo šitaip. Prasidėjus rimtoms kal
boms ir spėliojimams apie būsimą karą tarp Amerikos ir Sovie
tų. vokiečiai vis labiau minimi. O jie minimi neblogai Su ma- 
losią šypsena ir komplimentais. Girdi, vokiečiai geri kariai, fa
natikai. Būtų labai neblogai juos įkinkyti į karą savo pusėje. 
Bet gi vakarų demokratijos susidūrė vėl su psychologiniais 
sunkumais. Kaip gi čia kviesi vokiečius sau į talką, kad jie yra 
buvę naciai ir dar nevisai išstudijavo demokratijos mokslus. 
Keliolikos nacių pakorimas dar neįtikino vokiečius, kad jiems 
demokratija būtų geresnė. Sovietai į reikalą pažiūrėjo papras
čiau. Buvai tu nacis ar nebuvai, nesvarbu. Svarbu, ar tu nori 
atkeršyti vakariečiams už Vokietijos sunaikinimą, o svarbiau
sia. už bolševikų įleidimą net toliau už Berlyno.

Sovietai nacių nebijo. Gerai juos prižiūri. Pagaliau, pasi
tiki. kad karo atveju vis vien jie gyvi neišliks. Svarbu, kad gali 
gerai dabar patarnauti. Vokiečiai gi galvoja savaip. Jie mato, 
kad vakanečiai be reikalo ir pertoli bolševikus įšokino į Vokie
tiją. Ir net gi jokios taikos sutarties jiems iki šio laiko neda
vė. Tai tamsu, ta; nėra vilčių. Bet visdėlto, kaip dėtis su bol
ševikais. kurių dauguma vokiečių taip nekenčia? Reikia gi pa
galiau ką nors bandyti — daug vokiečių taip galvoja. Kai bū
sime organizuoti ir ginkluoti, tai tada pažiūrėsime. Visokių 
progų gali būti. Pagaliau, ir vakariečiams tas padarys įspūdį. 
Gal ir tie greičiau sugalvos, ką daryti.

Ką gi padarė vakanedai? Vakariečiai įsteigė Vakarų Vo
kietijos valstybę. kuri ris dar yra Vakarų sąjungininkų oku
puosią. atseit, valdoma. Žinoma, valdoma tik formaliai. Ar gi 
sąjungininkai dabar išleis kokį įsakymą, kurio vokiečiai patys 
nenorės? Ar gi norės vokiečius pykinti tuo laiku, kai iš jų no
rima netik paramos, bet ir kareivių prieš bolševikus? Vokie
čiai tą supranta ir sprendžia, kad jų laikas jau aiajo. Atėjo 
♦ai ką daugumas kitų ir ne vokiečių seniai numatė.

Visai suprantama, kad vokiečiai atsisako duoti kareivius. 
Jie nori ne kareivius duoti, bet turėti savo armiją ir kariauti 
su bolševikais. Ir tai dar su sąlyga... jei vakariečiai tinkamai 
pradės kariauti su bolševikais ir garantuos vokiečiams pakan
kamai laiko susiorganizuoti milrtarmiai. Ir dar reikia pridėti: 
duos vokiečiams ir ginklų ir pinigų.

Tai gi. Vokietijoje "šis tas" darosi. O kas pažįsta vokie
čius. tas gali sau ir tolimesnių spėliojimų pasidaryti.

PADĖKA
Rugpjūčio 29 d. nuo širdies 

smūgio mirė Antanai Skric- 
kus.
So.
sėjo
par.

gyv. 905 E. Broacnray. 
Bostone. Palaidotas rug- 
1 d iš Šv. Petro beturiu 
bažnyčios.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems kunigams už dvasinį 
patarnavimą. seselėms už mal
das ir užuojautas: dėkojame 
taip pat visiems už šv. Mišias, 
maldas. gėles. pareikštas 
užuojautas. dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. Taip 
pat dėkojame Juozui Kaspe- 
rui. laidotuvių direktoriui. 187 
Dorchester St. So. Boston. 
Mass.. už maior.ų patarnavi
mą. Bendrai dėkojame vi
siems. kūne kokiu nors būdu

mums padėjo ir suramino nu
liūdimo valandoje.

Ieva SkricUeaū (Norbutaitė), 

duktė Konataocija, trys sū
nūs, sesuo ir švogeris Nor- 

woodo klebonas
kun. F. Norbutas.

Pranas RazvadMiskas
praeitą šeštadienio rytą 

nuvežtas į Bostono miesto li
goninę. Pirmadienį, rugsėjo 
11 d. jis jautėsi kiek geriau. 
Pranas Rasvadauskas yra In- 
ternational kąrinės. 315 W. 
Broadvay, So. Boston. savi
ninkas. buvęs L. Vyčių centro 
pirmininkas ir LDS centro iž
dininkas. Linkime ko greičiau
siai pasveikti.

jėga nu-

teismas 
Wein-

Praeitojo karo dalyviai
H'ashington — Ameri

kos praeitojo karo vete
ranai rengia pasaulinę 
maldos akciją prie Fati- 
mos Dievo Motinos už 
pasaulinę taiką, už nusi
dėjėlių atsivertimą, už 
Rusijos grįžimą prie Die
vo. Šv. Tėvo intencija, 
už komunistų kankinimą 
kard. J. Mindszenty ir už 
visus, kurie kenčia dėl 
tikėjimo. Ši taip vadina
ma maldos kryžiaus žy
gio akcija, prasidės spa
lio 3 d. Fatimos švento
vėje ir baigsis pontifika- 
linėmis šv. Mišiomis.
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Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ŠIMKAUS solo 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 i

3UŠ West Broadvvav. So. Boston 27. Masė.
—----------------------------------------------------------------------- L
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DARBININKASA±trai.eais, Rug^ę 12, 1950

^Daibininltar w<
THE WORKER

Rusina ir prievartauja

Fubliahed Semi-Weekly except holiday weeks, when issued weekly 
--------by-----------

•AINT JO8EPH*8 LITHUANIAN R. C. AS8OCIATED OF LABOR 
ftttcrtd u aecand-claM matter Sept. 12, 1815 at the post office at Boaton, 
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Acccpteoce for mailing- at spėriai rate of poatage provlded for in Section 

1103. Act of October 8, 1817 authorized on July 12, 1818.

SVBSCRIPTION KATES I PRENUMERATOS KAINA
Doi&eatic yearly . ................— 15.001 Amerikoje metams .................... $5.00
Dornaatic once per week yearly $3.001 Viena kart savaitėje metama $3.00
Foreign yearly ....... .................. $5.50I Užsieny metams ........................ $5.50
Foretgn once per week yearly $3.50| Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

366 West Broadway, Sooth Boston, Mass.
Telephone: Redakcijai — S0 8-6608; Administracijai — SO 8-2680

Vienas prieš visus
Kai Jokūbas Malikas nusėdo nuo pirmininko kė

dės, tai kaikas manė, kad jis nebelips jau į atstovo 
kėdę: arba plauks pas tėtušį arba ilsėsis savo ištai
gingoje viloje. Vargšas buvo nusikamavęs belaikyda
mas Saugumo Tarybos ratus, kad jie šiaurinės Ko
rėjos nesuvažinėtų. Užtenka jau ir to, kad po ją va
žinėja sovietiški tankai.

Bet pasirodė, kad Kremliaus atstovai turi ne 
tiktai stiprią gerklę, bet ir geležinę sėdynę; tai ne le
pūnėliai demokratai, kurie dažniau pailsta ir rankas 
nuleidžia. Tėtušio atstovai jų nenuleidžia net ir tada, 
kai reikia kumštį kelti ir prieš visus. Jokūbas Mali
kas, persėdęs į vieną tik atstovo kėdę (neseniai jis 
sėdėjo dar ir pirmininko kėdėje), jaučiasi dar stip
riau. Keliais atvejais jis drąsiai išėjo kautis vienas 
prieš visus.

Pirmu atveju buvo balsuojama JAV rezoliucija, 
kurią Malika buvo užblokavęs visam mėnesiui. Re
zoliucija reikalavo pasmerkti šiaurinę Korėją, ne
gausiančią UN daugumos nutarimų, ir siūlė neduoti 
jai pagalbos iš šalies. Malikas vienu savo balsu 
(Net!) tą rezoliuciją pakišo po stalu, bet tuo pačiu 
jis viešai iškišo Sovietų Rusiją kaip karo kurstytoją 
ir rėmėją. Jei Kremliui tas karas nerūpėtų, tai jo at
stovai nenaudotų ir “veto”. Negi gali patys save 
mušti per pakaušį? Dar tiek smegenų turi.

Bet tie smegenys kiek susimaišė, kai Malikas 
pasiūlė savo rezoliuciją: nebombarduoti šiaurinės 
Korėjos. Vadinasi, į šiaurę nuo 38 paralelės palikite 
visa ramybėje, kad sovietų tankai ir politrukai ga
lėtų saugiai riedėti į pietus ir ten jau viską malti, 
kas jiems nepatinka. Vilko kalba tariant, tai reiškia: 
aš tavo kailį taršysiu, o tu mano neliesk. Prieš tokį 
žmogėdrų siūlymą pakilo devyni “No” ir tiktai vie
nas “Da” (taip!). Ir žinote, kaip Malikas reagavo? 
Jis pareiškė, kad tai yra nelegalus ir neteisingas 
sprendimas; atsakomybė už tai krisianti tiems, ku
rie ne su juo balsuoja. Anglų atstovas atkirto, kad 
atsakomybė tenka tiems, kurie karą sukurstė ir jį 
palaiko.

Balsuodamas prieš JAV rezoliuciją, Malikas 
kaip tik karą ir palaiko, nes jo atstovaujama šalis jį 
pradėjo. Ir pradėjo dar tada, kai Kremlius boikotavo

Maskolis puola lietuvius
“Sovetskaja Litva” Nr. 

73/1950 m. aprašo K. 
Fachrudinovo vargus, 
kuriuos jis patyręs Tau
ragėje, norėdamas nusi
pirkti keletą saldainių. 
Kai jis paprašęs šių pre
kių, pardavėjas atsakęs: 
“Duokite popieriaus, tai 
gausite saldainių, nes 
mes neturime į ką juos 
suvynioti”. Saldainių ne
gavęs ne tik vienas Fach- 
rudinov, bet ir kiti pir
kėjai. Kai jis paprašęs 
skundų knygos, pardavė
ja užsispyrus tylėjusi. 
Tylėjusios ir kitos par
davėjos. Neradęs krau
tuvėje ir sąrašo, kuriame 
būtų surašytos pardavė
jų pavardės. Pagaliau 
viena tarnautoja, kuri 
svėrusi duoną, būdama 
be chalato, pasisakiusi 
esanti vedėja, tačiau ir 
ji nesakiusi savo pavar
dės. Rusas nuėjęs pasi
skųsti į Tauragės apskri
ties tiekimo įstaigą. Ten 
pasakęs, kad norėjęs įra
šyti į skundų knygą, jog 
krautuvėje No. 6 par
duoda tik žalią duoną, 
jog nesą kvietinių gami
nių, jog krautuvėje ne
švara, netvarka, purvas. 
Deja, ir ten nebuvęs iš
klausytas.

Atkaklus Fachrudinov 
“atatinkamose įstaigose” 
išaiškinęs, kad krautu
vės No. 6 vedėja esanti 
drg. Urbonaitytė, kuriai 
trūksta tiek partinio

UN. Manė, kad gerai išeis, bet ėmė ir įkliuvo. Dabar 
Malikas norėtų, kad ta Maskvos afera visuotiname 
UN susirinkime visai nebūtų minima. Girdi, jis pusę 
metų boikotavo Saugumo Tarybos posėdžius, tai visi 
to meto nutarimai neteisėti ir neminėtini. Tą jo 
“išmintį” taip pat nukirto dešimts prieš vieną, o jis 
vis gieda savo: neteisėta ir neteisinga. Mat, tėtušis 
jį pamokė laikyti tik tai gera, ką jis daro, o ką kiti 
nutaria, tai yra pikta. Jei Malikas kur dalyvauja ir 
balsuoja vienas prieš visus, tai tas legalu ir teisin
ga. Bet jei kur nedalyvauja arba visi balsuoja prieš 
jį vieną, tas jau nelegalu ir neteisinga.

Tokie yra komunistiniai smegenys. Nuo /evoliu
cinio himno, kuris ragina visa versti aukštyn kojo
mis, matyti, pirmiausia yra viskas apsivertę jų pačių 
galvoja. L. Kn.

“pasiruošimo”, tiek gerų 
norų, mandagiai elgtis.

Rusifikacijos organas

Jau kelinti metai Vil
niuje, greta “Tiesos”, lei
džiamas dienraštis vardu 
“Sovietskaja Litva”, ru
sų kalba, kaip Lietuvos 
Komunistų (bolševikų) 
partijos LTSR aukščiau
siosios tarybos ir minis- 
terių kabineto organas. 
Laikraštis įkurdi n t a s 
Komunarų gatvėje Nr. 3, 
kur turi savo didžiulę 
spaustuvę. Jį redaguoja 
A. I. Anuškin, drauge su 
kitais Lietuvos kolonis
tais rusais. Iš jo skilčių, 
daug daugiau kaip iš lie
tuvių kalba leidžiamų 
komunistų laikra š č i u, 
galima pažinti tikrąjį 
dabartinį Lietuvos, ypa
tingai Vilniaus miesto 
vaizdą. Vilnius gerokai 
surusintas, ir “Soviets
kaja Litva” jokiu būdu 
neslepia šio fakto.

Lietuvos žvejų vadovai
Lietuvos žvėjų profesi

nei sąjungai ir partinei 
organizacijai vadovauja 
šie asmenys: Zachriaje- 
vas, Legov, Malaško, Ba- 
sinin, Burmistrova, Ni- 
kifrov. Kitas žuvų tresto 
darbuotojas N. Surov 
kritikuoja jų darbą, pa
žymėdamas, kad per 
dvejus metus tebuvęs su
šauktas vos vienas parti
nis susirinkimas. (So- 
vietskaja Litva, Nr. 73/ 
1950).

Puola gydytojus
Dažnom progom "Tie

sa” puola Lietuvos medi
cinos darbuotojus, kam 
jie, dirbdami keliose kli
nikose, dar verčiasi ir 
medicinos praktika. Bol
ševikam tai esą labai ne
aišku. Mums gi reikalas 
aiškus: Kad ir daug
dirbdami, esant aukštom 
kainom, gydytojai pra
gyventi iš gaunamos al
gos negali.

Neapšviestos gatvės
“Sovietskaja Litva” už

sipuola drg. Gurevič, Vil
niaus miesto vykdomojo 
komiteto valdininką, ku
ris visiškai nesirūpinąs 
gatvių apšvietimo reika
lais. Taip Kernavės, Šir
vintų ir Rudnios gatvės 
visiškai neturinčios elek
tros šviesos. Tuo reikalu 
pareiškimas draugui Gu
revič buvęs paduotas jau 
1949 m. rugpiūčio mėne
sį. Po keleto mėnesių vėl 
pakartotas. Drg. Gurevič 
atsakęs, kad nėra laidų. 
Tik sausio mėn. Gurevič 
pranešęs, kad laidai gau
ti ir po 10 dienų gatvėse 
būsianti šviesa. Deja, 
slenka jau mėnesiai, o 
vilniečiai vis turį vaikš
čioti tamsiose gatvėse.
Nemoko “politgotovkos”

Kaip praneša “Soviets
kaja Litva”, Grežpelkių 
apylinkėj Piktupių vals
čiuje, Pagėgių apskrity
je, visų esanti užmiršta. 
Nei jaunimo, nei šiaip 
jau gyventojų niekas ne
mokąs “politgotovkos”. 
Kalta dėlto esanti lietuvė 
Stasė Ramanauskienė.

Prieš amerikoniškąjį 
“rasizmą”

“Sovietskaja Litva”, 
pastaruoju metu daug 
vietos skiria Jungtinių 
Amerikos valstybių va
dam, ypač prezidentui 
Trumanui niekinti. Įvai
riom progom neužmiršta 
pabrėžti jų “didėjantį 
imperializmą”. No. 73 
drg. E. Grodzinski ilga
me straipsnyje prikiša 
JAV-bėms ne tik didelį 
rasizmą negrų atžvilgiu, 
bet ypatingai iškelia

PARTIZANĖ
Atsimenu baltais drabužiais obelaites,
Lyg seserys dažnai su tavimi kartu...
O tu buvai maža, be rūpesčių mergaitė
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai ir dūzgė tėvo sodai. 
Ne sniegena, tai tu tarp avilių. 
Ir visa žemė tau sviesi šviesi atrodė 
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.

Prie motinos glaudeis jos rūpestis saldžiausias. 
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties, 
N'edrįsdavai akių pakeiti ir paklausti. 
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties.

Rytuos ir vakaruos ugnis ir kraujas degė. 
Ir blaškės jovarai, ir buvo neramu.
Atslinko debesys į tėviškę kaip vagys 
Ir krito pašauti balandžiai prie namų.

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės,
Ir užpūtė jaukias sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai ir kniubo vyrai kloniuos, 
Ir varė tremtinius takeliais ir keliais.

Tada tu išėjai ieškoti savo brolių.
(Kaip pasakoj maži kad skaitėme kadais...) 
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę, 
Dar pašaukei gėles išeidama vardais.

Čia broliai eidami prisiekė, kad belaisvėj 
negrįš, ir neužgaus gimtų namų širdies. 
Ir tu čia pasakei: negrįšiu, nepareisiu, 
Kol obelys laisvai po langu nežydės.

Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų, 
R jai tu į tamsius ir didelius miškus, 
Ir vėl lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių 
Berželių vainike gegutė užkukuos.

Tu brolius atradai ir šventą laisvės auką 
Prisiėmei drauge su tūkstančiais kitų, 
Tyliai ištarusi: mane Dangus jau šaukia, 
Aš, broliai, išeinu... Už laisvę mirt saldu...

...Palaistykit gėles... Tu jas krauju pagirdei 
Ir žemė niekados gėlių tau negailės. 
Tėvynei atidavus savo jauną širdį, 
Tu būsi jos keliuos gražiausioji gėlė.

(Iš Lietuvos) Žilvinas

JAV “rasinę politiką, nu
kreiptą prieš italus, žy
dus, airius, o ypatingai 
slavų tautų žmones”.

■ 1950. III. 1 d. nustaty
tas rublio aukso turinys 
— 0,222168 gramų gryno 
aukso... Valstybinio ban
ko perkamoji galia auk
sui yra 4 rubliai ir 45 ka
peikos už vieną gramą 
aukso... Užsienio valiutų 
atžvilgiu: 4 rubliai už 
vieną JAV dolerį; 11 
rublių 20 kapeikų už vie
ną svarą sterlingų (TB: 
1950. III. 2).

■ V Valstybiniame Kū
no Kultūros Institute pe
dagogų tarpe pažymėtini 
Žilevičius, Kišonas, Kli
mas, Dzindziliau s k a s, 
Vietrinas, An i k i o n i s 
(TB: 1950. III. 20).
■ Kauno Žemės Ūkio A- 

kademijoje profesoriau
ja: A-jos rektorius Ma
tas Mickis, akademikas 
Jonas Krikščiūnas, narys 
korespondentas Ruokis, 
Prof. Kondratas, docen
tai — Šklėrius, Bulavas, 
Navardaitis, Mastauskis, 
Petraitis, Juozapavičius, 
Čepinskas ir kt.

Darbas, matyt, skubotai atlik
tas ir prastai užmaskuotas, nes netoli rasta 
sniege paslėptus du špatu ir du kirviu. Prie 
jų ašmenų buvo prišalę žemės grumsteliai. 
Aišku, kad tie įrankiai buvo atnešti iš Bukš- 
nių grįčios. Tad Bukšnienė negalėjo to neži
noti — ji aiškiai partizanams padėjo. Ir vai
kai turėjo žinoti, nebent, jei būtų išėję pir
miau, negu susišaudymas įvyko. Bet jie nie
kur neišėjo — jie ten nakvojo. Juos gi ten 
pat rytmety areštavo. Išeina taip, kad moti
na ir vaikai turi būt tardomi. Atsiklausta 
komisaro Goremykos (jis dar nebuvo užsie
nin išvykęs).

Goremyka buvo griežtas. Tą dieną ypa
tingai niūrus ir piktas.

— Kam jūs mane kamuojat? Juk yra ko
misijos pirmininkas — klauskite jo. Komisi
jos viršininkas čia pat ir stovėjo. Tai buvo 
Bzdurskis - Bandurskis. Jis atrėžė.

— Akivaizdoj už mane vyresnio aš spręsti 
neturiu teisės, tovarišč komisare.

— Na, o jei aš sutikčiau su tamstos nuo
mone, koks būtų jūsų nuosprendis?

— Visus ant sausos šakos! — suspiegė 
Bzdurskis > Bandurskis.

— Be tardymo, be teismo? — pakėlė 
skruostus Goremyka.

— Banditams teismo nebe reikia. Yra įro
dymų, ir pykšt į pakaušį.

— Vis dėlto nė ant sausos šakos, tai vie
na. Antra, nėra įrodymų, kad motina ir vai

kai yra banditai.
— Vis dėlto ne ant sausos šakos, tai vie

na. Antra, nėra įrodymų, kad motina ir vai
kai yra banditai.

— Bet jie bendradarbiai, tai nėra skirtu
mo.

— Skirtumas yra, ir vėl neįrodyta, kad jie 
bendradarbiai.

— O kirviai ir špatai?
— Tai tik įtarimas. Kirvius ir spatus ga

lėjo atsinešti banditai, arba kur iš pastogės 
galėjo pasiimti. Ir vėl, tovarišč komisare, 
belaisvius visada mes tardome. Tai būtina, 
kad ko daugiausiai žinių iš jų išgautume. 
Tardymas turi būt pravestas vien klausinė
jant, ne kankinant, nes Sovietai juk civili
zuota valstybės, ar ne? Nieks neprieštarau
ja, reiškia, taip. Kas gi matė, kad civilizuo
toj šaly senos moterys būtų kankinamos? Su 
vaikais taip pat. Juodu nepilnamečiai ir dar 
komjaunuoliai. Tokius kankinti būtų barba
riška, ar ne taip? Juos reikia gerai, nuošir
džiai auklėti. Tik tuomet lietuvių jaunimą 
patrauksime.

— Baltagvardiečius ne auklėt, o naikint 
reikia! — sušniokštė Bzdurskis.

— A? Ką tamsta pasakei? — apsidairė 
Goremyka. Pastebėjęs niūrius čekistų vei
dus, jis pridūrė: — Mano nuomonė nepatin
ka? Labai gerai. Eikim pas Balaganovą.

čekistai to nelaukė. Jų veidai ištyso. Ba- 
laganovas visų pirma juos žiopliais iškolios, 
nevykėliais išvadys. Privirėte košės, dabar 
pas mane. Patys ją eskit Nieko geresnio jis 
nepasakys.

— Tovarišč komisare... — pradėjo puska
rininkis Apuchtinas.

— Nė žodžio! — riktelėjo Goremyka. — 
Paneigėt mano nuosprendį, tai eikit aukš
čiau. Aš ne patariu, bet įsakau.

Paniurusiais veidais, nukorę nosis, visi 
nuėjo pas Balaganovą. Išklausęs raportą, jis 
ištiesų iškoliojo — stipriau, negu žiopliais.

— Jūsų poelgis blogesnis už sabotažą. Iš- 
leidot tikrąjį kaltininką — banditą, dabar 
man kišat bobą su vaikais. Tpfu! Patys ži
nokitės. Aš jūsų mėšlo nekrapštysiu!

— Tovarišč komdarme, tai tovarišč Gore
myka mus čia atvedė, — tarė Bzdurskis.

Balaganovas skersomis pažvelgė į Gore- 
myką. Jis nemėgo stačiokiško komisaro.

— Tai tiesa, tovarišč komdarme, — pa
reiškė Goremyka. — Aš buvau priverstas 
juos čia atvesti, nes mano nuosprendis jiems 
nepatiko. O mano nuosprendis štai koks: 
motina tardyt, bet jos nekankinti, nes civi
lizuotiems žmonėms negražu moteris suža
loti. Vaikai komjaunuoliai ir turi gerą var
dą. Jie susišaudyme nedalyvavo, nes jis at
sitiktinai įvyko. Tad nėra už ką juos areš
tuoti. Užteks juos palikti komjaunuolių val
dybai. Tegu su jais elgiasi pagal savo nuo
žiūrą. Tai padarys ko geriausio įspūdžio lie
tuvių jaunimui. Jaunystė turi gyvą vaizduo
tę ir jautrią širdį. Jaunuoliai to nepamirš.

— Vaizduotė ir širdis tai atgyventos bur
žujų paliekanos, — susiraukė Balaganovas. 
—Mes tik realistinį marksizmą pripažįstam.

— Vaizduotė ir širdis įeina į prigimties 
sąstatą, — pareiškė Goremyka. — O prigim
tis juk tai pats reališkiausias dalykas. Pa
neigti prigimtį tai užmušt realizmą.

Balaganovas pajuto, kad jo smegenys čia 
neišvež. Tokie ginčai įveda jį į blogiausią 
nuotaiką. Tad lyg kirviu nukirto:

— Tovarišč imkie dėmesin, kad aš nepa
kenčiu buržujinės galvosenos.

Goremyka norėjo ką atsakyt, bet Bzdurs
kis jį pralenkė.

— Visus tris ant sausos šakos! — garsiai

riktelėjo.
Balaganovas krūptelėjo ir rūpestingai į 

Bzdurskį pažvelgė. “Kas jam yra”?
— Jis turi minty tą moterį ir jos vaikus,

— mandagiai šyptelėjo Goremyka.
— Aš! — lyg iš miego atbudo Balagano

vas, — iš tiesų, ką su jais daryt?
Puskarininkis Apuchtinas atsikrankštė.

— Jei leisite, tovarišč komandarm...
— Kalbėk! — tarė Balaganovas.
— Kaip tardyt, tai mūsų eilinis darbas, — 

tarė Apuchtinas. — Neverta apie tai vyriau
sybei galvas kvaršinti. Motiną ir vaikus rei
kia tardyti, tai reikia, bet taip pat reikia pa
galvoti ir apie svarbesnius dalykus. Bukšnių 
ūkis dabar apleistas. Tėvai kalėjime, vyriau
sias sūnus banditas, jaunesnieji vaikai ne
pilnamečiai. Ūkis stambokas, apie 60 hekta
rų. Ar negalima būtų iš jo padaryti užuo
mazgą pavyzdingam kolchozui? Pavedus jį 
geram ūkininkui, rusui, žinoma, būtų gera 
pradžia. Tai kiek palaužtų kietą lietuvių nu
sistatymą prieš sovietinę ūkininkystės tvar
ką.

— Puiki mintis! — pritarė Balaganovas.
— Tu, Apuchtin, turi gerą galvą. Tik vėl, 
kur mes rasim tinkamą kolchozui užvaizdą? 
Tie mūsų istrebiteliai visi girtuokliai, vagys 
ir prochvostai. Pavest jiems kolchozą tai lyg 
atiduot vilkui avį globoti.

Apuchtinas šyptelėjo.
— Tikrą tiesą pasakėte, tovarišč kom- 

darm. Apibūdinimas, taip sakant, tinka kaip 
gerai pasiūtas drabužis. (Balaganovo veidas 
nušvito). Tos visos savybės randasi pas ma
no kandidatą.

— Tai jau ir kandidatą turi? Tokį pat 
prochvostą, kaip ir visi?

— Taip, aš turiu jį nužiūrėjęs. Kai dėl tų 
savybių, tai jos visiems rusams įgimtos.
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Rankų darbo dovanosi?
- - - - ■ - -

vėl daugėja ir sklinda dar 
plačiau tiek &a, Amerikoje, 
tiek Kanadoje ar kituose 
kraštuose.

Lietuvių liaudies kūriniai 
New Yorko muziejuje

Gražius daiktus dirbti lie
tuviai mėgsta. Seniau juos 
dirbo sau arba mylimiems sa
vo artimiesiems. Vėliau buvo 
pastebėta, kad beveik kiekvie
nas svetimšalis, Lietuvoj lan
kydamasis, trokšta ką nors 
gražaus įsigyti to krašto at
minimui. Tuomet tie gražūs 
dalykai, vadinami liaudies me
nu arba tautodaile, buvo pra
dėti gaminti pardavimui. Ir 
jau prieš karą didesniuose 
Lietuvos miestuose galėjai 
rasti parduotuves, pilnas au
dinių, juostų, gintaro dirbinių 
ir iš medžio drožtų stovy lėlių, 
koplytėlių, kryželių, dėžučių. 
Tokie darbeliai per diploma
tus, turistus ir kitokius sve
čius kasmet keliavo į pasaulį. 
Artimesnieji mūsų kaimynai 
latviai, suomiai, švedai, vokie
čiai, lenkai, anglai ir kiti jau 
nuo seniau turėjo nemažus 
mūsų senesnių laikų tautodai
lės rinkinius savo muziejuose. 
Net New Yorko muziejuose 
galima rasti audinių, į šį 
kraštą lietuvių imigrantų at
vežtų gal prieš šimtą metų. 
Dabar jie su pasididžiavimu 
rodomi, kaip amerikiniai audi
niai.

Kuo tremtiniai svečius 
apdovanodavo ?

Patys nieko kito neturėda
mi, tremtiniai nors tokiais 
rankų darbo gaminiais apdo
vanodavo Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos karinės valdžios 
generolus, pulkininkus. UNR- 
RA, o vėliau IRO pareigūnus, 
o taip pat įvairių kraštų ko
misijas, kongresmenus, žur
nalistus, atvykstančius susi
pažinti su tremtinių gyveni
mu stovyklose. Sunku pasa
kyti, kiek tokių asmenų buvo 
apdovanota. Neabejotinai keli 
tūkstančiai. Net pačius • žy
miuosius nelengva būtų iš
skaičiuoti. Brangiomis, nuo
stabą keliančiomis rankų dar
bo dovanomis, pavyzdžiui, bu
vo apdovanoti gen. Lucius 
Clay, E. Rooseveltienė, o pre
zidentui Trumanui ir Angli
jos karaliui dovanos buvo pa
siųstos per tų kraštų atsto
vus. Daugybę gražių darbelių 
tremtiniai pasiuntė ir savo 
giminėms ar šelpėjams, gyve
nantiems Amerikoje ir Kana
doje. Europoje stovinčių są
jungininkų armijų kariai taip 
pat tokių dirbinių ieškodavo. 
Pirkdami atsilygindavo mais
tu, kurio tremtiniams 
laiką stinga. Pirkėjai,
atsimenu, visuomet prašyda
vo įrašyti, kad jų perkamas 
daiktas yra rankų darbo ga
minys. Iš to tremtiniai su
prasdavo, kad Amerikoj ir ki
tur rankų darbo dovanos yra 
branginamos, 
savo namus 
globotojai ar 
tas dovanas
rodė, didžiavosi, 
ruošė, apie jas 
rašė. O kas lankė didžiulę lie
tuvių tremtinių dailės parodą 
New Yorke, Waterbury ar 
Chicagoje, greit pastebėjo, 
kad tautodailės darbai žiūro
vus itin labai traukia.

visą 
kaip

suruošė mažas parodėles sa
viesiems ir vietiniams gyven
tojams. Tokioms parodėlėms, 
ypač skautai, daro didelę, 
naudingą propagandą. Jie 
garsina lietuvių vaidą ir pri
mena Lietuvą, — kankinamą 
ir naikinamą.

Kad lietuviškai širdžiai 
būtų mieliau

Išemigravę drožėjai, audė
jos dažnai nebeturi laiko to
kiems darbeliams dirbti. 
Jiems tenka dirbti nelengvą, 
dažniausiai pigiai apmokamą 
darbą fabrikuose. Visi prade
da gyventi iš naujo, vargsta, 
daug ko stokoja, kenčia. Bet 
savo lietuviškų papročių karš
tai

Bostono drožinėtojai
Ir Bostone tokių drožinė

tojų esama. Jau visi metai, 
kaip jų rankų darbo gaminiai 
pasirodo keliose parduotuvė
se. Naujoje Kretingoje tė
vų pranciškonų piknike —ar
senai taip pat teko matyti tų 
drožinėtojų kryžiukam apsta
tytą stalą. Kiekviena* kry
žius buvo vis kitoks. Pirko 
juos lietuviai, bet dar dau
giau pirko susižavėję vasaro
tojai amerikiečiai ir .svečiai— 
Kanados prancūzai. Jeigu žy
mūs Amerikos generolai, kon
gresmenai, senatoriai, redak
toriai didžiuojasi gautomis 
lietuvių rankų darbo dovano
mis, tai juo gražiau tokie dir-

Oscar JVilde

jie greit 
jiems vi- 
ir gražu, 
jie ėmė, 

Stigo

Iš meilės lietuviškam menui
Karo metu iš degančios tė

viškės lietuviai maža ką ga
lėjo išgelbėti, su savimi pa
imti, išvežti. Todėl svetimuose 
kraštuose būdami, 
pasilgo viso to, kas 
suomet buvo brangu 
Niekeno neraginami,
ką mokėdami, dirbti, 
visko. Nei už pinigus negalė
jai gauti, pavyzdžiui, siūlų. 
Bet moterys rado suplyšusius 
parašiutus, juos išardė, siūlus 
nudažė, ir jau galėjo austi 
gražias juostas arba net me
džiagą tautiniams drabu
žiams. Vyrams buvo lengviau. 
Jie iš medžio drožinėjo sto- 
vylėles, kryžiukus, koplytėles, 
lėkštes, dėžutes. Kiekvienoje 
tremtinių stovykloje susidarė 
tokie audėjų ir drožėjų būre
liai. Jų tarpe buvo gabių, pa
tyrusių dirbėjų, bet daugumas 
to darbo ėmėsi iš meilės lietu
viškam menui.

Ir iš tikrųjų, j 
grįžę tremtinių 
lankytojai, gau- 
mielai visiems 

parodėles 
laikraščiuose

Kaip garsinamas Lietuvos 
vardas?

Daugelis tremtinių, išsi
skirstydami po visus pasau
lio kraštus, su savimi nusive
žė ne maža tokių dirbinių. 
Anglijoj, Australijoj, Kana
doj ar Amerikoj, susitarę, jie

laikosi, neseka vietinės

*0<v ’C

savo 
taip, 
mie- 

lietu-

“stailos". Jie tvarko 
skurdžius kambarius 
kaip lietuviškai širdžiai 
liau. Čia visuomet rasi
vaškų laikraščių ir knygų, pa
veikslų ir būtinai vieną kitą 
gražią juostą, kryželį, koply
tėlę, rūpintojėlį ar kitokį jų 
pačių rankų darbo daiktelį. 
Pas juos užeiti ir pabūti kiek
vienam tikrai miela. O išei
nant taip ar norisi, ką nors 
parsinešti į savo namus.

Ima į rankas mezginius 
ir drožinius

Tenka džiaugtis, kad audė
jos ir drožinėtojai neužmiršta 
ir nepaniekina savo sugebėji
mų. Nuo darbo atliekamu lai
ku jie vėl ima į rankas siūlus 
ar lenteles ir dirba naujas do
vanas tiems, 
na, kurie
brangina. Tokiu 
vius

buliai puošia pačių lietuvių 
kitų namus. Neseniai -tremti
niai Bostono arkivyskupui Ri- 
chard J. Cushingui padovano
jo gražų lietuvišką kryžių. 
Reikėjo matyti, kaip švietė jo 
akys! Atsimenu ir kitą ame
rikietį arkivyskupą, A. Munch, 
Popiežiaus atstovą Vokietijos 
katalikams. Lankant Manau 
stovyklą, jau buvo padovano
tas iš medžio drožtas rūpinto
jėlis. Dėkodamas jis sakėsi tą 

laikysiąs 
iš -tikrųjų, 
tos dienos 
draugas.

dovaną visuomet 
ant savo stalo. Ir 
arki v. Munch nuo 
liko geras lietuvių

ir

Žmogus ir
Auksinėmis ir žydriomis 

Graikijos dienomis gyveno 
grąžus atėnietis, vardu Hipo- 
klidas.

Hipoklidas labiau buvo pa
našus į paukšti negu į žmogų, 
nes virimu jame nuo galvos 
iki kojų buvo lengvą.

Sis graminis efebas turėjo 
širdį kulnyse. Jis leido savo 
gyvenimą šokdamas, geriau 
sakant, jo gyvenimas buvo 
šokis.

Atsitiko, jog vieną dieną 
Hipoklidas pamatė Klintono, 
Sikiono tirapo, dukterį- Ir ka
dangi ji buvo graži, Hipokli- 
das ją pamik). Kad patiktų 
Klistenui, visų akyse rimtam 
žmogui, Hipoklidas tada pa
sidarė taip pat rimtas.

Piktai suraukdamas kaktą, 
ištisus metus jis susilaikė nuo 
juoko ir šokio ir saugojo vi
sas normas. Todėl jis buvo 
palaikytas tikru ^partiečiu, 
atvykusiu iš Spartos.

Tokift jo pastanga susilau
kė atpildo... Atšvęsti savo 
dūktam sužieduotuvėms su 
gražiuoju atėniečiu, Klistanas 
surengė šaunią puotą, kur 
buvo duodamas visokių rūšių 
vynas, atgabentas iš jo valdo
mų sričių. Nelaimė, Hipokii- 
das truputi padaugino išgerti. 
Baigiantis šiai puotai, staiga 
jis užšoko ant stalo ir, nuste
binęs visus dalyvius ir savo 
busimąjį uošvį, ėmė šokti: 
pirma ant kojų, paskui ant 
rankų ir pagaliau ant galvos. 

Tada Kimteliąs jam tarė:
— Hipoklidai, tu niekad ne

būsi mano žentas, tavo šokis 
sutoempė tavo vestuves.

Gražusis atėnietis jam 
sakė:

— Hipoklidųi tai nerūpi, 
poklidas yra gimęs šokiui,
poklidas ir mirs -nuo šokio.

Ir gražusis atėnietis vėl 
ėmė beprotiškai šokti.

Nors žmogus ir turi gerų 
norų valdyti savo instinktus, 
tačiau yra instinktų, kurie — 
priešingai — jį valdo.

JDvejopas modelis
Geriausias dalykas gali

eiti iš blogiausio ir blogiau
sias — iš geriausio. Dieviš
kasis Leonardas da Vinci, no
rėdamas nupiešti Paskutinės 
Vakarienės paveikslą, veltui 
ieško Florencijos aikštėse ir 
prekyvietėse modelio centri
niam Kristaus asaaeniui. Pa
galiau vieną dieną Arno upes 
krante jis pamatė rudaplaukį 
jaunuolį, -kurio veidas buvo 
šviesus ir nuostabiai gražus, 
o barzda — garbanuota. Jo 
išvaiada buvo tokia gera, to
kia maloni... Saulės spindulys, 
glamonėjęs jo plaukus, suda
rė apie juos ^aureolę. Ir daili
ninkas paprašė jį tuojau atei
ti poauoti į Šventosios Malo
nių Marijos refektorijumą.

Pozavimai buvo 
duosniai apmokami,
atrodė, kad dailininko teptu
kas po truputį naikino savo 
modeliui šitą švelnumu ir ge
rumu spinduliuojančią veido 
išraišką, kurią jis piešė dro
bėje ir kuri jį buvo sužavėju
si.

Atlikęs paskutinį pozavimą * 
ir gavęs iš dailininko atlygini- X 
mą, laisvas modelis buvo pa- ♦ 
tenkintas ir šūktelėjo tokiu J 
balsu, kuris dailininką nešte- * 
bmo: *

— O dabar einam išgerti! * 
Leonardas ėmė kantriai * 

piešti aplink centrinę figūrą. J 
vieną po kito dvylika apašta- ■* 
Jų. Jis daug laiko pravertė * 
prie šio dievoto darbo. Daili- t 
nlnkas -vis atidėliojo painią t 
valandą, beda jam reikės ♦ 
piešti Judą. •*

nustebintas, jam

drauge, prašau 
Eik ramybėje, 
atlyginimą, dai-

kad buvo 
todėl, 
paaiš-

metų.

at-

Hi- 
Hi-

kurie jas verti- 
jų trokšta, ieško, 

būdu lietu- 
pnmenantieji darbeliai

Tai rodo, kaip tokios dova
nėlės visiems patinka. Reikė
tų skatinti jų dirbėjus nepa
ilsti, kad tokių dovanėlių, pa
gal lietuvių liaudies meną su
kurtų, visuomet būtų galima 
gauti.

iš-
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RŪPINTOJĖLIS
Dievuti mano, kas per šviesios naktys. 
Ir kas plačių padangių per aukštumas. 
O žvaigždės, žvaigždės, didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariu, ant lygaus kelio: 
Ant iy gaus kelio tai valia valužė. 
Ant ly gaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai. 
Prie ly gaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dienas dūsaudami vaikšto.

Dievuli mano, argi mūšy godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė, 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo.

Priimk mane, hiidrim Rūpintojėli,
Prie ly gaus kelio šiąnakt padūmoti.
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuti mano.

Laisvos įjotu vos laikais buvo daug kryžių ir koply

tėlių pakelėse ir prie sodybų su parimusio Kristaus — Rū

pintojėlio statulėlėmis. Vėliau buvo daromą ir Rūpintojė

lio altoriai bažnyčiose Lietuvoje ir tremtyje.

luino. Tada mergaitė, užuot 
urMZtano ndk«ojliai. at. 
a*WQ<!-kwWl ir lakai jau. 
nuolį stebino. Ji kalbėjo taip, 
kad jos partneris, išmušus 
paskutiniam vidurnakčio laik
rodžio dūžiui, sušuko:

— Jūs turite būti labai gra
ži, nes tiek daug gražių daly
kų mokate pasakyti!

Ir kai ji, prašoma, nusiėmė 
kaukę, jos veidas spindėjo 
grožiu.

Neišvengiamybė
Niekas neišsisuka nuo neiš

vengiamybės. Šis žmogus poe
tas, ir kaip toks, labai prieta
ringas.

Vieną dieną skersgatvy či
gonė pasisūlė jam paburti iš 
jo rankos linijų.

Iš pradžių jis būksčiai laikė 
abi savo rankas kišenėse. 
Bet čigonė nedavė ramybės.

Jis ją atstūmė ir norėjo 
pasišalinti.

Pone, jei jūs mano patari
mo nepaklausysite, labai gai- 
lėsite.

Jis tuojau sugrįžo ir, labiau 
veikiamas baimės negu įky
rumo, ištiesė jai savo ranką.
— Kairiąją, pone, prašau,— 

tarė moteris.
Jis paklausė.
Čigonė, išžiūrėjusi linijas, 

staiga pašoko nustebusi.
— Ką gi jūs išskaitėte ma

no rankoje? — paklausė išsi
gandęs poetas.

— Geriau, pone, kad jūs nie
kados to nesužinotumėte... at
sakė ji.

Jam
ruožtu ją spirti pasakyti. Jis 
padavė čigonei auksinę mone
tą, ir ši nebeslėpė.
— Na, ką jūs išskaitėte?
— Atleiskit, pone, bet ranka 

rodo, kad jūs dar šį vakarą 
turėsite mirti.

Jam kilo pasiutęs noras 
tėkšti chiromantei į veidą ta 
pačia ranka, iš kurios ji buvo 
tik ką būruri. Bet jis pasiten
kino tuo, kad įbruko savo 
ranką giliau į kišenę ir nuėjo 
savo keliu. Ilgai jis vaikščio
jo, bet jo ranka degė nuo 
karščio. Pranašavimas jį kan
kino. Atėjo vakaras, ir jis, 
nebeišlaikydamas, sustojo po 
gatvės žibintu, kad savo ruož
tu patyrinėtų delno linijas.

Tada jis pamatė, kad jo 
ranka tebebuvo su pirštine, 
pagaminta iš plonytės odos, 
kuri buvo panaši į jo rankos 
odą.

Jis pašoko iš džiaugsmo:
— Aš toks išsiUaškęs! Si 

moteris negalėjo nieko išskai
tyti mano rankoje.

Jis giliai atsikvėpė. Paga
liau grėsmė buvo pašalinta. 
Jis galėjo gyventi, gyventi!

Jis pasiutiškai džiūgavo.
Ir jo džiūgavimas buvo 

toks didelis, kad jis krito ne- 
• gyvas. (“Žiburiai”)

Išvertė Juozas Tiniiris.

dabar reikėjo savo

Pagaliau vieną dieną Bor- 
ghello priemiesty, kur gyveno 
visos miesto padugnės, jis pa
matė rudaplaukį žmogų, ku
rio veidas buvo pajuodęs, o 
barzda — susivėlusi. Jo iš- 
vaiąda buvo tokia pikta ir to
kia klastinga, kai jis tuojau 
paprašė jį ateiti pozuoti.

Užbaigęs savo kūrinį, daili
ninkas ėmė klausinėti savo 
modelį.

Ir sis jam atsakė, su tam 
tikru prilaikomu įniršiu:
— Maestro, ar jūs manęs 

nepažinote? Už pinigus, ku
riuos jūs man buvote davęs, aš 
girtavau ir paskendau sma
guriavime.

Leonardas, 
atsakė:

— Mielas 
.maa atleisti.

Užmokėjęs
liniukas jį pabučiavo.

Ir šis pabučiavimas atrodė 
tuojau pašalinęs įš sušvelnė- 
jusio žmogaus veido bruožų 
sunykimo žymes. Jis nusišyp
sojo ir išėjo, tapęs panašus į 
tą, koks jis buvo, dailininkui 
pirmą juutą jį sutikus.

Kaukės stebuklas
Ta mergaitė buvo negraži, 

labai negraži, ir labai pikta. 
Bet niekas nežinojo, ar ji bu
vo negraži todėl,
pikta, ar ji buvo pikta 
kad buvo negraži. Tai 
kės iš šio pasakojimo.

Turėdama penkioliką
ši mergaitė nešiojo savo šir
dyje skausmą, nes matė save 
paniekintą visų jaunuolių, ku
rie, jai regint, flirtavo su jos 
amžiaus mergaitėmis.

Štai, atėjo karnavalas, kau
kių balių laikas. Negražioji 
mergaitė nuėjo pas kaukių 
pirklį, kuris buvo truputį bur
tininkas.

Jis išskaitė, kaip iš atvers
tos knygos, savo klijentės šir
dies gelmių raštą.
— Užsidėk šią kaukę, pane

le, — tarė jis. paduodamas 
juodo aksomo kaukę, — ir 
drąsiai kalbėk iš po -jos. Jei 
mokėsi kalbėti tokius žodžius, 
kokių reikia, tada, suskambė
jus paskutiniam vidurnakčio 
laikrodžio dūžiui, nusiimk 
kaukę ir pasidarysi graži.

Mergaitė užsidėjo kaukę ir 
taip persirengusi, nuėjo į ba
lių. Anksčiau visuomet ji 
vaikščiodavo nepasitikėdama, 
bet dabar ji nutaisė atitinka
mą eiseną. Ir kadangi jos 
elgsena buvo iškilminga ir 
princesiška, tai tuojau ji buvo 
pastebėta.

Vienas jaunuolis mandagiai 
ją užkabino ir paskui nuo 
mandagumo perėjo prie mei-
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Antradienis, Rugsėjo 12. 1950

laime vadina
Karolis Milkovaitis

Mmi & ragę
Savjatiuė propaganda kiek- 

*MM* proga mėgsta pabrėžti, 
jU imagus yra laimingiau 

aias žemėje. dis esąs sotus 
Apeioengęs, žodžiu — laimin
gas, net turtingas. Jų agita 
tarini Čkalovui besilankant A- 
taartkoje, jis buvo paklaustas 
«|ne jo turtą. “Taip, ai esu 
labai turtingas'*, buvo jo at
sakymas. “Mes visi sovietų 
šalyje esame turtingi žmonės. 
Aš nors neturiu kapitalo, ta
čiau užtai 170 milijonų žmo
nių už mane dirba, lygiai 
kaip ir aš už juos dirbu. Ma« 
no nuosavybė yra 40,947 fa
brikai, 4137 sovchozai, 483,- 
500 traktorių su 9,265,200 PS 
17,500,000 arklių...”

Antai, vėl rugpiūčio mėn. 
19 d. (Nr. 158) “Laisvėje” 
patalpintas propagan d i n i s 
straipsnis apie Tarybų Są
jungos darbininkų gyvenimo 
lygį. Ten rašoma: “... Kapita 
Cistinėse šąlyse, geriausiu at 
veju, darbininko šeimai tenka 
vienas dirbantysis. Kiti dar
bingi šeimos nariai neįstengia 
sau rasti darbo. Iš vieno žmo
gaus uždarbio priversta gy
venti visa šeima. Dažnas atsi
tikimas, kad darbininko šei
moje — visi bedarbiai. Jų da
ba — skurdas ir badas.

...Tarybinis žmogus yra pil
nutinai aprūpintas ir susirgi
mo atveju ir senatvėje... tary
biniams darbininkams nėra 
reikalo atidėti sąntaupas 
“juodajai dienai”. Visą save 
uždarbį jie drąsiai gali sunau
doti -einamiems poreikiams pa
tenkinti, gavo maitinimui pa- 
gerinti, jie gali pirkti vertin
gesnių daiktų, didinti išlaidas 
kultūriniams poreikiams”.

Propagandos dūmus 
išeHaMšMs

1947 m. dešimt savaičių 
Rusijoje gyveno ir jos gyve
nimą atydžiai stebėjo žurna
listas Sam Welle6. Jis buvo 
“Time” korespondentu Rusi
joje. Šis žmogus, kaip ir dau
guma amerikiečių dar tuo lai
ku, Rusijon vyko su tam tik
ru prielankumu sovietams. 
Bet nuvykęs ir išvydęs tą bai
sų
jis atsipeikėjo ir prablaivėjęs 
rašo: “Kur tik pažvelgdavau, 
aš vis su netikėtumais susi
durdavau. Rusija yra didžiau
sių kontrastų šalis“.

Mes, kurie visa tai patys ži
nome iš šiaurių patyrimų ir 
-okupantą už tai Viešai kalti
name, vertiname kitų atsilie
pimus kaip vandens pylimą 
ant malūno ratų, kaip kas 
kart didėjančią mūsų liudinin
kų šeimą būsimoje atsiskaity

anos šalies žmonių skurdą, penkmečio planas

mo byloje. Pasekime Sam 
Welles pasakojimo, tūpusio 
“Harper’s Magazine”.

Amerikietis pasakoja
Visų pirma, tik mūsų lėktu

vui perskridus Rusijos sieną, 
aš pasigedau bet kokio judė
jimo. Daugumoje moderniųjų 
kraštų nors ir per dykumas 
bei kalnus skrendant, matai 
geležinkelių ir plentų. Čia jų 
nebuvo. Mes Rusijon įskrido- 
me 450 m. aukštyje. Mato
mumas buvo puikus ir žmones 
galėjome žemėje atpažinti. 
Tačiau per 800 kilometrų oro 
kelione, iki pat pirmųjų Mas
kvos priemiesčio pastatų, aš 
temačiau nedaugiau, kaip du 
traukinius ir nei vienos auto
mašinos, net miestuose, kaip 
Vilnius ir Vitebskas. Skren
dant iš Stalingrado į Maskvą, 
mes šį arti tūkstančio kilo
metrų nuotolį perskridome tik 
30 metrų aukštyje. Čia matė
si anos baisiosios praeito ka
ro žaizdos: dar neužlyginti 
apkasų grioviai, kurie zigza
gais per- laukus raitėsi, bega
lės išdegusių šarvuočių ir kit. 
Mano dėmesį atkreipė du nuo
lat pasikartoją vaizdai: vieni
šos, į žemę susmegusios. įgriu
vusiais stogais bažnyčios ir 
didžiuliai kolchozų sandėliai 
derliui. Šitoje 960 kilometrų 
ilgumo kelionėje aš temačiau 
vieną traukinį, vieną grįstą 
kelią ir nei vienintelės leng
vos mašinos ar sunkvežimio.

Rusijoje beveik nėra auto 
susisiekimo. Nors iš didmies
čių galima trumpus nuotolius 
į užmiesčius išvažiuoti. Iš 
Maskvas man pavyko apie 
160 kilometrų į krašto gilumą 
išvažiuoti. Iš Leningrado bei 
Stalingrado dar trumpesnius 
nuotolius. Keliai duobėti ir 
tiek blogi, kad mašina palie
ka purve lindėti. Vienas ang
las pasiryžo 800 kilometrų at
stumo kelionę nuo Minsko iki 
Maskvos atlikti automobiliu. 
Kelionės pabaigoje jo auto
mobilis buvo atitarnavęs. Iki 
pat sostinės jis tesutiko tik 
penkias automašinas. Šiam 
22 milijonų kvadratinių kilo
metrų kraštui, pastarasis 

tenumato
tik 11.600 kilometrų naujų ke
lių su kietu paviršiumi. Stali
nas pareiškė, kad po karo Ru
sijai reikią keturis kartus
daugiau geležinkelių (dabar 
yra 85.000 kilometrų).

Tačiau vienok dabartinis 
penkmečio planas iki 1950 m. 
tenumato tik 7,200 kilometrų 
naujų geležinkelių. Susisieki
mas upėmis bei kanalais tame 
pačiame laikotarpyje būsiąs 
pakeltas 80 milijardų kilomet-

BASaiiriMKAS

Apšiūri perša utą šalmą

rotonų. Šį tikslą atsiekus, pir
mą kartą po revoliucijos so
vietų vidaus vandens kelias 
bus vėl įmanoma tiek prekių 
pervežti, kaip carinėje Rusi
joje. Rusijos tolimojo plau
kiojimo laivynas yra palygin
ti nežymus. Visi keturi mies
tai, kuriuose buvo sutelktos 
sovietų laivų statyklos, karo 
metu sunaikinti ar sugadinti.

Kaip susisiekimas, taip ir 
ryšių tarnyba sovietuose yra 
nepalyginamai bloga. Paštas 
ir telegrafas dirba lėtai ir 
nepatikimai. Tik retas rusas 
turi telefoną. Vienas sovietų 
valdininkas kartą man pasa
kė: “Telefonas geriausiu at
veju tik pasimatymui paskir
ti tinka. Perdaug bloga su
prasti per telefoną”. (Keista. 
Ar ne sovietai gyrėsi telefo
ną išradę?—K.M.).

Nė viena valstybė, be pir
marūšės ryšių sistemos, ne
gali tinkamai savo pramonės 
potencialo išugdyti. Sovie
tuose ši sritis pasibaisėtinai 
atsilikusi.

Antra vertus, aš buvau nu
stebintas tiesiog beprasmio 
sovietų valdžios neekonomiš
kumo. Šiuo atveju aš turiu 
galvoj valstybės .saugumo 
aparatą. Matosi, kad kažkokia 
baimė sovietuose viešpatauja. 
Mažiausios ir nuošaliausios 
vietovės taip pat stipriai sau
gomos, kaip ir tos, kur tatai 
daugiau suprantama. Man va
žiuojant iš Leningrado į Suo
miją. pasienio ruože traukinys 
buvo keturis kartus sulaiky
tas. Kiekvienu atveju trauki
nį (jo sąstatą tesudarė 3 va
gonai ) tikrino virš šimtas 
saugumo policininkų, nežiū
rint to, kad jis prieš tai buvo 
pagrindinai iškratytas. Rusi
jai. kuri darbo jėgos begalo 
stokoja, pasibaisėtinas užsi
mojimas.

šis perdėtas švaiatymasis 
neproduktinga darbo jėga, 
kitame gale ugdo begalinius 
nedateklius. Aš šiuo atveju 
negalvoju apie tuos 10-15 mi
lijonų darbo vergų, kurie sėdi 
koncentracijos stovyklose. Aš 
turiu galvoj aną eilinį rusą ir 
jo žmoną, kurie kad šiaip 
taip pragyventų, beveik visą 
savo energiją išsemti turi.

Kur nepažvelgdavau, man 
vos ne gerklę užimdavo, ko
kias baisias pasekmes anas 
beprasmis išlaidumas turi ru
sų liaudžiai. Pasigailėjimas 
apima, kai pamatai, kiek ma
žai anie nelaimingi, sunkiai 
dirbantieji žmonės nusipirkti 
gali. O ir prekės, kurių pasiū
la negausi, yra menkavertės. 
Didžiajame Teatre, Rusijos 
metropolinėje operoje, aš pir
mosiose vietose mačiau mote
rų, kurios dėvėjo tokius rū
bus, kokių kitame krašte mo
terys eidamos skiepo valyti 
drovėtųsi užsidėti.

“Krokodis”, vienintelis sa
tyrinis laikraštis šitame kraš
te, (jame ir jumoras turi būti 
valdžios aprobuotas), regu
liariai talpina satyras apie tą 
bevertiškumą. Matyti Krem
liui rūpi, kad rusai per juoką 
savo vargus pamirštų. Taip 
kartą “Krokodil'e” buvo įdėta 
karikatūra, vaizduojanti vie
na virve prisirišusius du lipi
kus aukštai ant kalno. Vienas 
klausia: “Ar tu bijai šios sta
čios akmens sienos?” Antras 
atsako: “Ne, bet tos virvės. 
Ji iš mūsų fabriko”.

Rusijoje visko taip trūksta, 
kad užsienių laikraščių įvai
riaspalvės reklamos į juos 
kaip Aladin'o stebuklinga 
lempa veikia. Senas leidinys 
amerikoniško madų žurnalo 
“Vogue” parduodamas už 625 
rublius. kadangi jame at
vaizduoti rūbai yra daug gra
žesni, nei rusiški. Viena ame
rikone rusėms moterims pa
rodė šešis numerius ano žur
nalo. Rusės paklausė, kurių 
metų laidos yra paskutinysis 
numeris, kadangi jos norin
čios paskutines madas matyti. 
Amerikone paaiškino, kad vi
si žurnalo numeriai yra vie
nais metais išleisti ir kad jis 
du kartus į mėnesį išeina. Ši
to rusės nenorėjo tikėti. O 
viena pareiškė: “Nė vienas 
kraštas negali tokio puikaus 
žurnalo dažniau, kaip vieną 
kartą per metus išleisti”.

Aš sutikau vieną rusą, ku
ris vis dėlto tiek reikšmingas 
buvo, kad įstengė iš kažkokios 
Sibiro vietovės atvykti Mas
kvon užpirkimų atlikti. Jo ko
jos buvo apvyniotos skudu
rais, kadangi batus jam dieną 

jame turėtų vienodą atmatų 
kiekį.

Aš aplankiau vieną turga
vietę. kurioje kolchozininkai 
savo skurdžius išteklius par
duodavo. Abi pusės gatvės, 
kuri vedė j turgavietę, buvo 
apgultos miestiečių, kurie siū
lė pardavimui vartotų dantų 
šepetukų, elektros lempučių, 
vaikiškų kaliošų, spilkučių 
plaukams, kad už įgytus pini
gus galėtų kiek maisto nusi
pirkti.

Viena silpnutė žila moteris 
laikė iškėlusi nešvarią pagal
vę. Man praeinant ji buvo pa
klausta kainos: 100 rublių. 
Už tiek pinigų negalima nė 
dviejų svarų sviesto nupirkti.

Bemaž visas Maskvos mies
tas panašus į gyventojais 
perpildytą skurdo kvartalą. 
Didžiuma gatvių bei šaligat
vių nuo revoliucijos netaisyti. 
Tokiose vietose visur apstu 
nešvai urnų.

Miesto susisiekimas, paly
ginus jį su vakarų stoviu, yra 
labai blogas. Valandos praei
na, kol pasieki už keletos ki
lometrų esančią vietovę.

Liaudies balsas
Baigdamas savo įspūdžius 

korespondentas prisimena vie
ną rusą intelektualą, su ku
riuo jam tekę plačiau išsikal
bėti. Anas rusas pasakė: 
"Mes rusai jums vakariečiams 
panašesni esame, nei jūs gal 
manote. Tik negalime mes 
šiandien šito pasakyti”. Jis ti
kino, kad tai yra didžiumos 
rusų liaudies nuomonė.

Plačiau komentuoti šio rei
kalo nereikia. Jis aiškus. Bol
ševikams ylos maiše paslėpti 
nepavyko. Šiandien jau visas 
pasaulis žino, kad komuniz
mas savo pažadų neįvykdė ir

Jūs neatsisakytumėt džiaugs
mo išgirsti jūsų anūkų balso ir už 

milijoną dolerių, ar ne” Gal jie už my
lių tolumo, bet jie ir čia pat, kaip jūs 

kalbatės telefonu. Taip, šis nebrangus ir la
bai parankus, taipgi saugus 24-rių valandų 
telefono patarnavimas kainuoja mažiau 
kaip centas į valandą:■ o.ena ir naktį telefonas palaiko I 

Jūsų ryšius su daktaru, draugu, 

amatininku, krautuve ir zmontmis 

aplink visa pasauli- Ir šiandien te

lefonas randasi trijų ketvirti*! na
muose Naujoje Anglijoje. Telefo- 

nas šiandien vertesnis

ne» buvo pirmiau-

Kai kurie šaukimai atneša jums malonu
mo, kai kurie pinigų, kai kurie padeda iš
laikyti jūsų namus ir biznį. Jūsų telefonas, 
jūsų ištikimas draugas — per 24 valandas 
pasiruošęs duoti jums dvigubą patarnavi
mą . . . šaukimus, kuriuos siunti ir kuriuos 
gauni. Ir todėl daugiau telefonų naudojama 
šiandien kaip pirmiau, ir jo vertė visą laiką 
auga.

The Telephone Company
(N£W ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPM COMPANY)
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KAIP BOLŠEVIKAI VAIKUS 
“PERŠVIEČIA” 

Sovietiškos atostogų dūdos
Gaisai, kurie pasigirsta iš 

anapus Elbės, skiriančios Ry
tų ir Vakarų Vokietiją, yra 
faktinas ženklas Vak. Vokie
tijos vaikams atvykti į ten 
įrengtas stovyklas atostogų, 
kurios beveik nieko nekainuo
ja, o duoda “daug".

Visų pirma jaunieji svečiai 
patalpinami į jaunuolių sto
vyklas, kuriose jiems be sau
lės vonių teikiama ir komunis
tinė doktrina. Jie ypač ins
truktuojami, kad grįžę namo 
Vakarų Vokietijon savo mies
tuose suorganizuotų komunis
tinius "laisvosios Vokietijos 
jaunimo" skyrius. Tokiu būdu 
sovietai tikisi sudaryti naujus 
komunistinius branduolius 
penktajai kolonai Vakarų Vo
kietijoje.

My gtukas į liet kurias duris
Išaiškinti šiems komunisti

niams reiškiniams Vak. Vo
kietijos vidaus reikalų minis
teris pareiškė, kad Rytų Vo
kietijos komunistai vilioja 
vakarų Vokietijos vaikus, siū
lydami trijų savaičių atosto
gas kalnų ar prie vandens 
stovyklose, ir tik už 14 mar
kių (apie $3.20) arba kai ku- 

vietoj žadėto gerbūvio, žmo
nėms atnešė skurdą ir nelai
mes. — "Proletarai nieko ne
rizikuoja nustoti, kaip tik 
savo retežių", šie skambūs ko
munistinio manifesto žodžiai 
šiandien rusų žmogui geriau 
tinka, nei kitados. Istorija 
kartojasi.

riais atvejais ir visai veltui.
Vidaus ministeris įspėjo tė

vus. kad būtų apdairūs, kai 
pasigirsta prie bet kurių durų 
skambutis ir už jų pasirodo 
komunistinis agentas, ieško
damas svečių pas juos atosto
goms. Rytų Vokietijos komu
nistai ieško atostogautųjų 
ypač Vakarų Vokietijoje la
biausiai pramoningose Ruhro 
ir šiaurės Vestfalijos srityse, 
kur komunistai neperseniau
siai labai smarkiai pralaimėjo. 
Atostogautojai įsileidi i a m i 
bendra kolektyvine viza di
desnėmis grupėmis.

Nežino, ką daryti
Viena tokia grupė, kai grįžo 

po atostogų, parsivežė mėly
nas komunistines uniformas 
ir tuojau pradėjo organizuoti 
vokiečių komunistinius rate
lius. Vak. Vokietijos pareigū
nai dabar susivokė, kokioms 
vaišėms vakariniai vokietukai 
tenai buvo nuvilioti. Norėtų 
uždrausti į ten vykti Vak. 
Vokietijos jaunimui, tačiau 
nedrįsta šio žygio imtis, nes 
rusai tuo pačiu atsilygindami 
gali neleisti sugrįžti į ten nu
vokusiems vokiečiams, kurie 
ieško savo vaikų. Be to, ma
noma, kad ši grėsmė komu
nistinių bakterijų su besibai
giančia vasara greit praeis.

Tačiau vokšiečiai turi ilgas 
žiemos atostogas, kurių laike 
komunistai ruoš plačias spor
to programas, kuriose bus at
liekama komunistinės ideolo
gijos mankšta.

Apžiūrint** iš komunistų atimtas prieštankinis ginklas. Ginkle įgraviruoti rusiški 
ženklai ir 1943 m. data.

ankščiau pirtyje pavogė. Kitų 
batų įsigyti jis nepajėgė.

Viename Maskvos viešbuty
je apsistojusią užsieniečių po
rą. kartą prakalbino viešbu
čio vedėjas: “...maloniai norė
čiau paprašyti, kad išmesdami 
savo daiktus, truputį teisin
giau juos padalintumėt”. Pa
aiškėjo, kad viena valytoja 
vonios kambarį, o kita miega
mąjį valė. Joms geriausi ar
batpinigiai buvo atmatos, ku
rias ana pora atmatų dėžėn 
sumesdavo. O - jie mesdavo 
tuščius butelius, maisto lieka
nas, cigarečių nuorūkas ir kt. 
į vonios kambary esančią at
matų dėžę. Apie tai miegamo- 

« jo valytoja pasiskundė vieš- 
■ bučio vedėjui. Nuo to laiko 
Ianie užsieniečiai pasirūpinda

vo. kad atmatų dėžės tiek vo
nios kambary, tiek miegama
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Kur vieningai dirbama, ten gražūs 
rezultatai
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Moterų ir mergaičių 
dėmesiui

• BALFo Pirmininkas Kan. 
Prof. J. B. Končius, aplankęs 
Prancūziją, Vokietiją, Austri
ją, Šveicariją, Italiją, Ispani
ją ir Angliją, kur rūpinos 

tremtinių šalpos ir emigraci
jos reikalais, š. m. rugsėjo 9 
dieną, šeštadienį, laivu “Caro- 
nia” grįžo į New Yorką.
• Worcesteryje steigiama 

prie Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos šeštadienio lituanis
tikos mokykla, kurioje bus 
mokoma lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos ir geografijos, 
lietuviškų dainų ir žaidimų. 
Mokyklos vedėju yra Pr. Pau- 
liukonis.
• J. Budrys, Lietuvos kon

sulas New Yorke, sveikino te
legrama Lietuvos pasiuntinį 
Vatikane St. Girdvainį jo 60 
m. amžiaus sukakties proga.
• J. Šašaitis, “Draugo” re

dakcijos narys nuo rugsėjo 11 
d. išvyko karo tarnybon A- 
merikon atvyko iš Švedijos 
1946 m. Su juo drauge į Dė
dės Šamo kariuomenę išvyko 
dar ir šie Chicagos lietu
viai: H. Petraitis, V. Uznys, 
t 

Br. Budginas ir Vaitaitis.
* ■ _

• Prel. J. Balkūnas vado
vaus lietuvių kalbos kursams, 
kuriuos Lietuvos vyčių 110 
kuopa nutarė surengti šį ru
denį.

Aušros Vartų Worcester,
Mass., klebonas ir parapijie- ką ir naudoja 
šiai paaukojo Nek. Pr. Seserų 
Kongregacijos koplyčios sta
tybai $1,081.90.

Michael Ambrose, worces- 
terietis lietuvis, dirba Wa- 
shingtone valstybės departa
mente 
Pie jį 
vietos 
gram.
-• Dr. Alfonsas Kisielius prieš 

metus, atvykęs iš tremties ir 
dirbęs Elizabeth, N. J. ligo
ninėje, jau suspėjo pasiruošti 
ir sėkmingai išlaikė Amerikos 
gydytojo egzaminus. Kol kas 
pasilikęs senoje vietoje Eliza- 
bethe.
• Stasys Pieža, Federacijos 

centro pirmininkas ir vienas 
Herald - American redakto
rių, grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Indiana valstybėje.

Detroit, Mich.
Tarp kitų lietuviškų koloni

jų Detroit pasižymi gražia lie
tuvių veikla. Naujai atvykę iš 
tremties lietuviai įsijungia į 
bendrą darbą ir vieningai ir 
sutartinai veikdami pasiekia 
gražių rezultatų. Štai sužino
me, kad Detroito lietuviai gi
liai atjaučia tuos mūsų tau
tiečius, kurie negalėjo išvykti 
iš Europos ir priversti ir to
liau vargą kęsti. Tai mūsų 
tie patys broliai ir sesės, ne
praėję per tikrinimų komisi
jas ar tai dėl prarastos svei
katos, sunegalavimų, senyvo 
amžiaus. Kiti dar negavo dar
bo ir buto 
laimingos 
vaikais.

garantijų, ypač ne- 
našlės su mažais

lietuviai, BALF-toDetroito
76 skyriaus pirmininkei Elz
bietai 
jant, 
kelti

vadovau- 
tiksju su-

Paurazienei 
ėmėsi žygių 
lėšų šalpos reikalams.

Bendromis pastangomis su- 
renktas pasilinksminimas — 
kurio pelnas $300.00 jau pa
siekė B ALF-o Centro iždą. 
Nutarta surengti rugsėjo mėn. 
“Tag Day” ir parinkti aukų 
su dėžutėmis ’ gatvėse ir su 
aukų lapais, kartu pademons
truojant lietuvišką reikalą a- 
merikiečių visuomenei.

Neužmirštas ir narių ver
bavimas į B ALF-o organiza
ciją. Skyrius išsiuntinėjo atvi
rukus kviečiant geros širdies 
tautiečius prie bendro darbo. 
Daugelis užsirašė ir prisiuntė 
savo nario mokesnį. Paskuti
niu metu surinko $60.00 nario 
mokesnio ir pasiuntė į BALF 
Centrą.

Visų šelpiamųjų tremtinių 
vardu B ALF-o Centras šir
dingai dėkoja skyriaus pirm. 
E. Paurazienei už juos nenu
ilstamą pasišventimą ir vi
siems aukotojams už parėmi
mą ir aukas.

Iš ryto diena buvo apsiniau
kusi. Važiuojam su Mr. S. ir 
Knaru ir kalbamės, ar sese
lės išprašys iš Dievo gražią 
dieną!

Atvykom beveik pirmuti
niai: dar tik vėliavos kelia
mos.
— Kur bus pamaldos? — pa

klausiau vis užimto kun. J. 
švagždžio.

— Te*, prie balto kryžiaus, 
— atsakė jau kitų svečių su
pamas.

Kaip malonu pamatyti lietu
viškojo stiliaus nors ir nela
bai aukštą kryžių! Įeinu į vi
dų. Švariai išbaltintas garažas 
šį sykį pavirto Dievo namais. 
Gražiai įrengtas altorius. Kop
lyčios sienas puošė paveikslai. 
Man patiko, kad šalia religi
nių paveikslų virš durų kabė
jo Vytis — Lietuvos gyvybės 
ir didybės ženklas.

ženija

atvež-

jo ir tuo, kad lietuves
su mongolais...

— Tai kas į jų vietas 
ta? — vėl paklausė.

— O gi į Vilniaus kraštą 
50,000 Krymo totorių, prie 
Gardino irgi 50,000 totorių, o 
kitur — kalmukų, kirgizų ir 
kitokių...

fijau kiek užkąsti.
Viena užkalbintoji sakėsi,

matė prie resu: Rev. Sister Superior, 
eilute (siū-

Nelinko Prasidėjimo se
serų vienuolyne š. m. rug
sėjo 15, 16 ir 17 d. bus 
moterims ir mergaitėms 
rekolekcijos, kurias ves 
prof. kun. St. Yla. Reko
lekcijos prasidės penkta
dienį 8 vai. vak. ir baigsis 
sekmadienio ryte. Atlygi
nimas už visą labą $5.00. 
Registruotis prašome ad-

pagalvojau:
124, o po

Inimac. Concep. Convent, 
R. F. D 2, Putnam, Conn.

Iš mergaičių stovyklos parengi
mu Putnam vienuolyno sodyboje.

f * 1k.

t

Mišių auką atnašavo kun. 
F. Norbutas iš Norwoodo. Su
stiprinimo žodį tarė tėv. A. 
Jurgelaitis, domininkonas.

Kalbėjo apie Dievo meilę, 
kurią ypatingu būdu pasirjžo 
vykdinti seselės vienuolės: sa
ve aukodamos vaikams ir se
neliams. Pamokslo išvada: 
paremkite jas, kad jos galėtų 
remti kitus.

saugumo skyriuje. A- 
neseniai plačiai aprašė 
laikraštis Sunday Tele-

Neįsileidžia į
Brockton, Mass.

Brocktono dienraštis “Daily 
Enterprise” š. m. rugpiūčio 
mėn. 30 d. atspausdino šią ži
nią:

“Jokūbas A. Malikas, So
vietų atstovas Jungtinių Tau
tų saugumo taryboje, kuriai 
jis tuo tarpu pirmininkauja, 
(— jau nebe pirmininkas), 
kelios jau savaitės gaišina lai- 

“filibusterio”
taktiką, matyti, sutardamas 
su kitų sovietų atstovybių to
kiais pat pareigūnais.

Štai, Lev S. Rolokonnikov, 
konsularinio skyriaus vedėjas 
Sovietų Rusijos ambasadoje 
Washingtone, matyti, Jygiai 
taip pat galvoja ir daro. Tai 
aiškiai pademonstruota vie
nam Brocktono asmeniui, be
sirūpinančiam leidimu yykti į 
Lietuvą, už Rusijos “geležinės 
sienos”, ir ten aplankyti savo 
gimines, o taip pat Emest’ui

• Muzikas A. Giedraitis, Var
gonininkų Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas, rūpina
si, kad visi 
vargonininkai, 
vykę muzikai, 
nos mylėtojai i 
jungos nariais.

Amerikos liet, 
iš tremties at- 
solistai bei dai- 
taptų Varg. Są-

Johann K. Petursson, 8 pėdų ir 8 inčių ūgio, galima 
bus pamatyti ir Brocktono mugėje rugsėjo 9 d.
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Ar nereikėtų dar 
persvarstyti?

“Šatrijos” klubas Brook- 
lyne, diskutuodamas lietuvių 
kultūros ugdymo klausimus, 
“iškėlė kultūrinės kūrybos ry
šį su pasaulėžiūra” ir “pabrėžė 

reikalą tinkamos 
organizacijos, kuri įgalintų vi
sus kultūrininkus į darbą įsi
jungti” (“Amerika” 
Įdomu būtų 
nekultūrinės 
neideologine 
tas lengvai

tinkamą organizaciją.

Kitą kartą nebėkite
Keturi plėšikai, užpuolę 

Peoria Portage 
pagrobė $1200 
(“Draugas” No. 
mu 
gę?

prisirinkus, gražiai 
kius, išsivirė ir skaniai valgo. 
Duoda ir katytei. Ta užkandu
si pradėjo raitytis po žemę. 
Visi nutarė, kad katė apsinuo
dijo grybais. Kad ir jiems ne
atsitiktų kas negero, visi nu
vyksta į miesto ligoninę ir iš
plauna vidurius. Viskas gerai. 
Dabar nėra
jaučiasi, kiek nusilpę, 
vyksta namo.
katė turi 4 kačiukus. Nevisa- 
da grybai kalti!

TEISINGOS ŽINIOSir

sutvar-

No. 36). 
dar pasvarstyti 
kūrybos ryšį su 
pasaulėžiūra, gal 
įgalintų susirasti

pavojaus. Tik
Par-

Gi žiūri... Jų

Vienas turtingas pirklys įsi
mylėjo teatro šokėją. Kadangi 
pirklys nutarė ją vesti, tai 
pasisamdė privatinį seklį ir 
jam pavedė ištirti artistės 
praeitį. Kuriam laikui praslin
kus, pirklys gauna tokį seklio 
pranešimą:

“Šita ponia turi gerą repu
taciją, naudojasi net aukštų 
sluoksnių pagarba. Jos praei
tis yra visiškai švari. Tik pas
taruoju laiku pastebėta, kad 
ji kartais būna draugijoje vie
no pirklio, kurio reputacija 
yra tikrai labai įtartina”.

SPRENDIMO PAGRINDAS

geras kalbėtojas, bet jo 
buvo kiek per rimta, 
bendrakalbiai sakėsi at- 
čia atsigauti, norėjo ką

Kalbėtojas gražiai pastebė
jo: niekada nebus perdaug 
kalbėti apie Mariją”... Taip ir 
norėjosi išgirsti ir apie Mari- 

yra Antanas jos Žemę — Lietuvą ir vargs
tančius lietuvius. Pamaniau: 
“Niekada nebūtų perdaug per 
lietuvių piknikus kalbėti apie 
Leituvą, lietuvius”...

Per pamaldas giedojo sese
lių choras taip švelniai, taip 
metodingai, kaip Lietuvoje, 
bet aš pasigedau “Pulkim ant 
kelių”, kurs ašaras traukia, 
ir “Marija, Marija, palengvink 
vergiją...”

Po pamaldų, pradėjau svei
kintis su senais pažįstamais 
bei naujas pažintis megzti. 
Vienas pasisakė buvęs Kauka
ze,

kelio- raštinę,

rytmetį iš 
Washing- 

ne vienas.

lai-

bet

C( v - • ,,žemes rojų
B. Herrath, vietiniam 
nes biuro agentui, kuris jau
kelintas mėnuo stengiasi savo 
klijentui gauti tą leidimą. No
rintis iškeliauti 
Sauka, gyv. 42 Albert St.

Ši byla pradėta dar praėjusį 
kovo mėnesį. Tuo metu anas 
asmuo (—A. Sauka) paprašė 
padėti jam nuvykti į gimtąjį 
kraštą, kur jis panoro aplan
kyti savo šeimos narius, kurių 
jis nėra matęs jau keliolika 
metų.

Raštai, pasiųsti sovietų kon
sului į New Yorką, pasirodė 
be naudos. Kiti raštai, pasiųs
ti sovietų ambasadai į Wa- 
shingtoną taip pat neatrodė, 
kad bus sėkmingi, bent iki ge
gužės mėn., vadinasi, praslin
kus jau dviems mėnesiams, 
kai byla užvesta.

Pagaliau, . vieną 
sovietų ambasados 
tone atėjo paštu
bet du laiškai. Viename buvo 
pranešta, kad jis negalės vyk
ti, o kitame — galimas daik
tas, kad galės. Abu laiškai tu
ri tą pačią datą, 'gegužės 10, 
1950 — ir abu pasirašyti to 
paties asmens, aukščiau minė
to Lev S. Tolokonnikov, bet 
atspausti skirtinga rašomąja 
mašinėle. Vienas antram jie 
prieštarauja, kaip negali būti 
geriau.

Ši istorija galėtų turėti ir 
laimingą pabaigą, jei diploma
tiniai ratai, kad ir lėtai suk
damiesi, sudaryti/ galimybę 
brocktoniečiui išvykti už ge
ležinės uždangos. Bet ligi šios 
dienos, vėl praslinkus daugiau 
negu trims mėnesiams, į pa
duotą prašymą nesulaukta 
nei vieno žodžio iš sovietų 
ambasados Washingtone, nei 
iš kur kitur”.

Iš šios žinios tiktai neaišku, 
kaip tas sovietų pareigūnas 
tikrai vadinasi: Rolokonnikov 
ar Tolokonnikov? Bet dėl ko
rektūros klaidos neverta eiti į 
“Enterprise" redakciją ar pas 
E. Herrath, ir klausti. Įdo
miau yra tai, kad į “rojų” 
labai norima 
“progresyvių
nenusiminkite, gal ir pavyks 
nuvykti. Vieną tiktai pataria
me: neužsiminkite, ką “Enter
prise” parašė, nes galite nebe
grįžti. Taigi, linkime sėkmės!

ne
įsileisti net ir 
lietuvių”. Bet

matęs Ararato kabią.
Jis netikįs, kad Nojaus 

vas galėjo ten apsistoti.
— Kaukaze nebuvau, 

buvau Alpių kalnuose...
— Balkanų pusiasaly — per

traukė mane.
— Ne; sakau, tarp Italijos, 

Šveicarijos ir Austrijos.
Bet jis vėl primygtinai rodė 

savo geografijos išmintį ir 
tvirtino, Balkanų pusiasaly. 
Pamaniau: jei negaliu įrodyti, 
kad Alpės yra ne Balkanuose, 
tai apie Nojaus laivą, nėra ko 
nei pradėti. Vėliau man pa
aiškėjo, kad tas “geografas” 
buvo “kitokios” nuomonės.

Garbė seselėms, kad jos su
geba sukviesti net kitaip ma
nančius.

Kita užklausė, ar nebūsiu 
tik neseniai atvykęs iš Euro
pos.

Atsakiau, kad taip.
— Tai sveikinu, kad ištrū

kai iš Stalino nagų...— Pirmą 
kartą išgirdau, kad kas nors 
džiaugtųsi jei vienas kitas lie
tuvis ištrūko iš Stalino ver
gijos.

Garbė tau, nepažįstamoji; 
tavyje, dar plaka lietuviška 
širdis!

Čia pradėjau pasakoti apie 
žiaurumus bei išvežimus 

į Sibirą.
Nurodžiau, kad jau daugiau 
kaip 1,400,000 išvežta. Tas, 
kurs netikėjo Nojaus arka, ir 
dabar abejojo nurodydamas, 
kad jo giminės dar Lietuvoje. 
Taigi, nėra išvežimų. Netvir
tinau, nė aš, kad jau visi iš
vežti, o tik 1,400,000. Netikė-

kad pernai mane 
laivo, bet su kita 
tu).

— Viešpatie, — 
— Tada atvykom
to dar važiavo daug laivų ir 
daug lietuvių. Čia gi atsimena, 
net tą, kad dėvėjau kitą eilu
tę...

Sutikau vieną, kurios vyras 
mirė, kitą, kurios sūnus apsi
vedė; trečia naują karą pirko. 
Vieni buvo kilę nuo Pumpėnų, 
Smilgių, Krinčino, o kiti nuo 
Merkinės Varėnos, Alytaus... 
Geriausi patriotai žemaičiai, 
linksmiausi — aukštaičiai, 
nuoširdžiausi — dzūkai... Čia, 
sakau, lyg Lietuva, lyg Kaune 
per Eucharistinį Kongresą 
1934 metais ar Vilniuje 1940 
per Pavasarininkų Sąskridį...

Pradėjo kalbėti
seselių globėjas kun. Pr. Juras

Jis 
kalba 
Mano 
vyko
nors linksmesnio...

Pasirodė ir kun. J. Švagž- 
dys, seselių kapelionas. Kun. 
Pr. Juras ir kun. J. Švagždys, 
manau, bus didelėmis raidė
mis įrašyti į seselių istoriją. 
(Iš kuklumo nedrįstu sakyti, 
kad aukso raidėmis...).

Žmonių buvo tūkstančiai, 
bet iš pirmo karto negaliu pa
lyginti, ar šiemet’ ar praeitais 
metais buvo daugiau.

Saulės atokaitoje bestovė
damas, gerokai nugaravau.

“Laikas papildyti skysto kuro”, 
kaž-kas pratarė iš stovinčiųjų. 
Pritarėm... Einam ir žiūrim, 
kad beveik, kiekviena lietuvių 
kolonija turi savo parduotu
ves įvairiausių prekių. Siūlė 
piršo kiek įmanydami.

Mes pasirinkom artimesnę 
So. Bostono “pilstytuvę” ir 
gerokai atsigaivinom. Bet dar 
labiau žmonės spaudėsi prie 
loterijų stalo. Dėjau ir aš ant
9 numerio, o laimėjo 6.

Štai, ateina dvi gražios lie
tuvaitės, siūlo

biletus “išlaimėti” 
gražią seselių siuvinėtą ant
klodę. Kitos ateina su ‘Cakes’. 
Dar kitos siūlo “ugninį vande
nį”, lietuvišką sūrį...
— Čia ir dešimties dolerių 

neužtektų, — tarė mano ben
drakalbis dr. K., — jei ir po
10 centų mestum.

Gražioje užuovėjoje sėdėjo 
stoughtoniečių būrelis. Pasi- 
sveikinom.

— Tai jau su savo karu at
važiavai? — paklausiau p. J.
— Ką gi, antri metai jau 

dėdės Šamo Žemėje.
Prieina p. S. iš Dorčersterio 

ir supažindina su savo broliu 
ir jo dukrelėmis.

— Jūsų brolio dukterys gra
žiai kalba lietuviškai, o jūsų 
ne? — pastebiu.
— Kiek toli nueisi su lietu

vių kalba?
— Kai jau ir U.S. universite

tuose jos moko ir Europoje, 
o mes savo turto nevertinam...

Užėjęs lietus vienus suvarė 
į pastogę, kitus į mašinas. At
radęs savuosius, nenoromis 
apleidau tą vietą, kur tiek lie
tuviškų širdžių, taip miela. 
Važiuodamas galvojau, kad 
4 rugsėjo aš buvau Lietuvoje.

Mik.

,ką jie būtų

Co.
ir pabėgo 
203). —Įdo- 
darę nepabė-

Kas patikrins pačius 
tikrintojus?

Dr. Otto Klineberg, Colum- 
bijos universiteto profesorius 
psichologas, vienoje paskaito
je iškėlė mintį, kad būtų su
daryta tokia tarptautinė žiny
ba, kuri tikrintų proto blaivu
mą pretenduojančių į valsty
bės vadus ir politikus. Jis nu
rodo, kad Hitleris niekada ne
būtų pasiekęs valdžios, jei 
tarptautinė psichiatrų komisi
ja būtų ji tikrinusi. Tas pats 
ir su Sovietų Rusijos vadais.

Sumanymas gražus, bet neį
vykdomas. Viena, kas duosis 
tikrinamas, o antra... kas ga
lės patikrinti pačių tikrintojų 
proto blaivumą?

Nevisada grybai 
kalti

Muhldorf, Vokietijoje, rude
niop pradėjo dygti grybai. Pa
noro jų ir X. šeima. Gerokai

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

— Ar tiesa, kad apie moters 
išmintį galima spręsti iš jos 
galvos formos?

— Ne. Greičiau galima spręs
ti iš jos skrybėlaitės formos.

PAS GYDYTOJĄ

— Ar jūs jau priėmėte visą
dėžutę piliulių ? '
— Visą.
— Negali būti. Jei taip, tai 

jau turėjote pajusti jų veiki
mą...

— Galimas dalykas, kad dar 
nesutirpo dėžutė, nes ji iš la
bai storo ir kieto popierio.

Tel. 8-1340

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

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
| Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
• “Metered Service”

| 574 Ho. Montello St., Brockton, Mass.

į CADILLAC 
l WM. H. BASSETT CO

1782 Main St

I

»

i

iI
—J
PONTIAC j

i
33 Main Stį

! BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.
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a.
b.

C.
d.
e.
f.

(Tęsinys)
Garbės Teismui. Garbės teismo nutarimai piinateisiškumą 
atmetus, naujas prašymas gali būti teikiamas tik po metų 
nuo atmetimo.

18. NN Lietuvių Bendruomenės apylinkės reikalus tvarko 
apylinkės valdyba. Ji:

vykdo apylinkės susirinkimo nutarimus;
organizuoja lietuvių auklėjimo bei švietimo įstaigas ir 
rūpipasi jas išlaikyti;
rūpinasi apylinkės kultūriniais ir socialiniais reikalais; 
moraliai'ir materialiai remia lietuvius nelaimės atveju; 
rūpinasi lietuvių vardo orumu;
renka tautinio solidarumo įnašus ir įmokas apylinkės 
reikalams;

g. atstovauja lietuviams vietos valdžios ir privatinėse įstai
gose;

h. tvarko apylinkės lietuvių kartoteką;
i. parengia ir pateikia apylinkės susirinkimui tvirtinti apy

linkės sąmatą ir kontrolės komisijos patikrintą sąmatos 
vykdymo apyskaitą;

k. atlieka kitus šio statuto ir NN Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pavestus uždavinius.

Apylinkės valdybą sudaro nemažiau kaip 3 nariai: pirmi
ninkas, iždininkas ir sekretorius. Apylinkės susirinkimas 
gali nutarti ir kitą apylinkės valdybos sudėtį. Apylinkės 
valdybos nariu gali būti kiekvienas pilnateisis lietuvis. 
Apylinkės valdyba renkama vieneriems metams.
Apylinkės valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nu
stojus būti valdybos nariu, į jo vietą įeina per valdybos 
narių rinkimus daugiausia iš eilės balsų gavęs kandidatas. 
Apylinkėje esant mažiau kaip 20 pilnateisių lietuvių apy
linkės susirinkimas užuot rinkęs apylinkės valdybą gali 
nutarti rinkti tik apylinkės seniūną, kuris atlieka visas 
apylinkės valdybos pareigas.
Apylinkės įstaigų kasai, ūkiui ir atsiskaitymui prižiūrėti 
bei tikrinti yra apylinkės kontrolės komisija.
Apylinkės kontrolės komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 na
riai. Apylinkės susirinkimas gali nutarti ir kitą apylinkės 
kontrolės komisijos sudėtį.
Apylinkės kontrolės komisija renkama 1 metams. 
Kontrolės komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių 
nustojus būti kontrolės komisijos nariu, į jo vietą įeina 
per kontroles komisijos narių rinkimus daugiausia iš 
balsų gavęs kandidatas.

. Faktinį kasos, ūkio bei atsiskaitymo tikrinimą atlikti 
trolės komisija gali pavesti ir vienam savo nariui 
kviestam ekspertui. Kiekvienam tikrinimui surašomas ak
tas, kurio išvadas nustato kontrolės komisija. Aktas su 
išvadomis ne vėliau kaip per 7 dienas įteikiamas apylinkės 
valdybai arba seniūnui. Akto ir išvadų nuorašas siunčiamas 
NN Lietuvių Bendruomens Vaidybai.
Apylinkei susilikvidavus, jos turtas ir dokumentai perduo
dami NN Lietuvių Bendruomenės Valdybai.

III. BENDRUOMENES APYGARDA
(Jei ji bus reikalinga)

29. Esant reikalui NN Lietuvių Bendruomenės Valdyba ben
druomenės apylinkės gali grupuoti į apygardas.
Apygardos reikalams tvarkyti yra apygardos suvažiavimas 
ir apygardos valdyba.
Apygardos suvažiavimas: 

taria apygardos reikalus; 
renka apygardos valdybą ir apygardos kontrolės komi
siją;
tvirtina apygardos sąmatą ir kontrolės komisijos patik
rintą sąmatos vykdymo apyskaitą;
sprendžia kitus šio statuto, apygardos valdybos arba su
važiavimo pilnateisių dalyvių iškeltus klausimus.

Apygardos suvažiavimas įvyksta bent kartą per metus ir 
ne vėliau kaip kovo 1 d. Apygardos valdyba gali apygar
dos suvažiavimą kiekvienu metu sukviesti.
Suvažiavimą kviesdama apygardos valdyba bent prieš 14 
dienų praneša apylinkių valdyboms ar seniūnams suvažia
vimo laiką, vietą ir numatytus svarstyti klausimus. 
Suvažiavimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau kaip pusei jo 
pilnateisių dalyvių. Kviečiamu laiku nesusirinkus kvoru
mui, po valandos suvažiavimas įvyksta, nežiūrint pilnateisių 
dalyvių kiekio, bet jis tegali spręsti tuos klausimus, kurie 
buvo pažymėti suvažiavimo kvietime.

(Bus daugiau)

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

30.

31.

32.

33.

34.

a.
b.

c.

d.

O

□ K. ŠKĖMA N. Anglijos 
pirmenybėse iškovojo Antrą 
vietą tarp suvažiavusių 27 
šachmatininkų iš šešių N. An
glijos valstybių. Jis įveikė 4 
priešininkus, o su dviem (Bol- 
ton ir Martin) baigė lygiom. 
Pirmenybės įvyko ¥MCA na
muose, Providenae, R. I. Wea- 
ver Adams, 5-kąrt buvęs N. 
Anglijos meisteris ir 1948 
JAV open nugalėtojas, atsi
dūrė penktoj vietoj. K. Škėma 
laimėjo $50.— prizą ir antrą 
vietą (51.). Pirmą vietą užė
mė James Bolton, Conn. su 
5Vx taškų. 2. Kazys Škėma, 
Mass. — 5 tš., 3. Albert Mar
tin, R. I. — 4'/2, 4. vietą da
linasi Harlow Daly, Weaver 
Adams ir kt. turėdami po 4 
taškus.
□ Tautvaiša Golden Knights 

Postai Tournament’e 1950 su
rinko pirmame rate 41/. taško 
ir bus perkeltas į antrą (semi- 
final) ratą.
□ Povilas VMtonis rugsėjo 

6-9 d. dalyvavo Ontario pir
menybėse, Kanadoje.

□ Cikague Grandis rugsėjo 
16 d. pradeda sezoną. Rugsėjo 
21 d. Grandis turi draugiškas 
rungtynes (15 lentų) su vienu 
Čikagos šachmatų klubu.
□ Rorbuibs Arlauskas, Pie

tų Australijos ekipoj žaidė 1 
lentoj ir baigė rungtynes su 
Vakarų Australijos meisteriu 
G. Laadiey lygiom.
□ Pasaulio pirmenybėse po 

12 ratų tebepirmauja Jugo
slavija su 35*/« - 12taškų. 
Argentina 34'u - 131/.*, JAV 
32 - 16, Vakarų Vokietija — 
31 - 16Vi, Olandija 30 - 18, 
Chile 27 - 21, Belgija 26 - 22, 
Švedija 24*/» - 23*/_>, Austrija 
24 - 22, Suomija 23-25, Pran
cūzių 22‘/s - 24*Xj ir kt. ma
žiau.
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BEGALINK 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

Taigi į jo

eilės

kon- 
arba

gydydavosi
nuo aziatiškos choleros, nuo vi-

□ JAV nepralaimėjo iki šiol 
nė vienų rungtynių. Laimėjo 
9 ir 3 baigė lygiom (su Olan
dija), Jugoslavija ir Prancū
zija).
□ Samuei Beohevsky grįžta šokių karščiavimų drugiu, nuo 

iš pirmenybių namo. Jis žaidė vidinių uždegimų ir atliuosavi
li rungtynių: laimėjo 6 ir 
baigė lygiom.

Prailginus D.P. įstatymą iki 
1951 m. liepos 1 d. susidarė 
galimybė atvykti į JAV tiems 
lietuviąms, kurie iki šiol ne
suskubo gauti iš Amerikiečių 
reikalingų darbo ir buto ga
rantijų. Jie prašo geros šir
dies amerikiečių neapleisti jų 
ir iškviesti į Ameriką.

šie lietuviai prašo garanti
jų:

Jurgis - Povilas Kairiūkštis, 
42 metų, tarnautojas, D.P. 
Camp Kufsteįn, Austria.

Jo žmona Marija, 28 metų. 
Jo motina Zofija 65 m.
Birutė PuMdas, 30 metų, 

darbininkė, D.P. Camp Wei- 
dach, Bregenz, Austria- Jos 
dukterys: Margarita 5 m., E- 
lena ir Marija — 2 m., sūnus 
Jonas 9 mėn.

Vanda Ganiprauskaitė-Kot- 
kis, 25 metų, darbininkė, turi 
1 vaįką, D.P. Camp Glasen- 
bacb, Austria.

Jane Solovjovas, našlė 28 
m., darbininkė, D.P. Camp 
Glasenbach, Austria. Jos vai
kai: Petras, 7 m., Juozas, 4 
m., Birutė 3 m.

Stasys Digrys, 63 m., Doeb- 
linger Haupstr. 70/10, Wien 
19, Austria. Jo žmona Alek
sandrą, 58 m., duktė Gražina 
26 m.

Marija Petkūnaitė - Rume- 
lienė, 62 m., šeimininkė, Lo- 
benhauemgasse 3/2, Wien 17, 
Austria.

Simonas Samuilis, 38 m., 
darbininkas, Amfingerstr. 3, 
Salzburg, Austria.

Rolandas Vincą, 39 m., D.P. 
Camp Trofaiac Steierm. Aus
tria. Jo žmona: Ona 25 m., 
duktė Carmen 3 m.

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminkline Maldaknygė
ra tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 

odos apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje, švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygėje pasitaiko. Turi 574 pusi, ir 
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. Kl. Zalalfc, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

X S 
.• ! .

»

DARBININKO Administracijai
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINĮ”.
'./• Vardas ir»-pftudrdė ........................ j........—........—-------- ---------- ------ -

Adresai

PRAŠO DARBO IR BUTO 
GARANTIJŲ

Ona Jalinskas, 44 m., dar
bininkė, Gauting IRO Sana- 
torįum C-III/29, b. Muenchen, 
Germany, U. S. Zone. Joos 
sūnus Vytautas, 18 metų. 

Vincas Čiuplys, 59 m. dar
bininkas, D. P. Camp Weh- 
nep, (23) Oldenburg i/OIden- 
burg Postofen, Germany, U.S. 
Zone.

Marija *Kęęarutis, 41 m„ 
ūkininkė, Ąlbrecht Kaseme, 
BĮ C, Zim. 16, Ingoldstadt, 
Germany, U. S. Zone. Jos vai
kai; Genovaitė 18 m., Algir
das 15 m., Bronislovas 13 m., 
Leonas 12 Zigmas 9 m„ 
Irena 7 m. j-

Elena Kailius, 31 m., darbi
ninkė, našlė, Funkaseme, 
Munchen - Freiman, Germa
ny, U. S. Zone. Jos vaikai: 
Stasė 11 m.,. Vincas 9 m.,
Juozas 7 m.

Brigita Atmanavičius. 30 
m., našlė, darbininkė, Flak- 
kaseme, Ludvigsburg - Oss- 
weil, Germany, U.S. Zone.

Andrius Ramonas, 32 m., 
darbininkas, D.P. Camp, Liu- 
dich b. Heckingen, Kohenzol- 
lem, Germany, U. S. Zone. Jis 
yra invalidas, neturi vienos 
kojos žemiau kelių, bet darbš
tus ir šiaip visai sveikas.

Marija Sutkaitis, 55 m., 
darbininkė, D.P. Camp Schwa- 
bisch Gmund, Germany, U.S. 
Zone. Jos motina Ona Sut
kaitis, 78 m.

Florijonas Valeika, 67 m., 
muzikas - sodininkas, D.P. 
Camp, Neu-Ulm, Reinhardt 
Kaseme, Germany, U.S. Zone. 
Jo žmona Ona, 36 m., vaikai: 
Florijonas 8 m., Ramunė 

Jurgis Jevutis, 54 m., 
bininkas, D.P. Camp, 
Ulm, Reinhard Kaseme, 
many, U. S. Zone. Jo žmona 
Ona, 48 m., duktė Ona - Jane 
2 m., ir dukterėčia Aldona 
Sakalauskas 14 m.

Viera - Valerija Bieliajevas, 
62 m., šeimininkė, Lithuanian 
National, IRO. — U. N. Eva- 
cuation Center, Tubabao, Gu- 
iuan, Samar, P. I.

Alfonsas Šileikis, 50 m., tar
nautojas, Lithuanian Natio
nal Group, IRO - U.N. Eva- 
cuation Center, Tubabao, 
Guiun, Samar, P. I. Jo žmona 
Ona, 49 m., sūnūs: Jurgis 23 
m., ir Hermanas 19 m.

PARSIDUODA
So. Bostone 3 šeimynų 

mas. Kaina — $5800. Prie 
žaidimų parko. Per 
duoda įplaukų $852. Kreiptis 

Tw<Hiig Real Estete 
409 B’way SO 8-8184

‘•9

A. Ji NAMAKSY
Real Estete & 

Insurance

409 W. Broadvay
SO. BOSTON, MASS.

Offloc Tel. SOuth Boetee 8-0948

Bes. 37 Oriole Street
Weet Roxbury, Mum.

TEL PA—7-1233-W

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas, 23 Dorchester Avė., So. 
Bostone po 5-5-4 kamb. 
inprumentai; namas 
stovyje. Parduosime 
Apatinis butas yra 
Atsišąukite Mr. Ivanauskas, 
Tel. CO 5-9026. (9-12-15)

Visi 
gerame 

pigiai, 
tuščias.

5 mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
liiiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDEK’S
414 West Broaduay 

South Boston 27, Mass.

EDWABD C.
CARROLL 

Veteranas
Hon. Thomas J. Lineham 

buvo paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui,
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d. 
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra 
Edward C. Carroll, 
yra labai puikiai i 
su politika. 
Mass. Senate 
1938 m. Baigęs 
School 1937 
Pere Marquette 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C.
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edward 
didelis draugas 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

paliuo-

šeimų 
su von. 
atskira

už $7900. 
paliuosuoja-

trijų šeimų 
kamb., su 

voniomis ir

PARDUODAMI NAMAI
1) So. Boston, 4 šeimų na

mai, po 5-5-5 kamb., su 2 
krautuvėmis, trimis garažais 
ir dviejų aukštų dirbtuve už 
$7800. Nuomos gaunama $151 
mėn. Pirmas aukštas 
suojamas.

2) Dorchester, trijų 
namai, po 5-5-5 kamb., 
baltomis sinkomis ir
kiekvienam butui garo šiluma, 
už $8500. Pirmas aukštas pa- 
liuosuojamas.
3) Dorchester, trijų šeimų 

namai po 5-5-5 kamb., su vo
niomis, baltomis sinkomis, la
bai gerai įrengti, 
Pirmas aukštas 
mas.
4) Dorchester, 

namai po 5-5-5 
prieškambariais,
baltomis sinkomis, už $10,500.
5) Dorchester, trijų šeimų 

namai, po 7-7-7 kamb., alie
jaus apšildymas, su voniomis 
ir baltomis sinkomis. Nuomo
mis gaunama $135 mėn. Kai
na $8000.

Taip pat turime ir daugiau 
gerų pirkinių visose 
apylinkėse. Kreiptis 
Lembertą, dienomis 
rais, šiuo adresu:

Lithuanian Agency
So. Boston, Mass.

TeL SO 8-0605

| Pristatome Alų ir Tonikų
Jj Hes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

Bostono 
į Praną 
ir vaka-

7 W ardas
Tel. AV 2-4026

3 m. 
dar- 
New 
Ger-

na- 
pat 

metus

tinkamiausis 
, nes jis 
susipažinęs 

Jis yra buvęs 
nuo 1932 iki 
Suffolk Law 

m. Priklauso 
Council K.

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

ir

!., Disabled
So. Boston 
kitų orga-

GRABORIAI

C. 
ir

Carroll yra 
lietuvių. Jis

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

Julia Mack prašo piliečių 
paramos 

H'orcester, Mass.
Artinasi pirminiai rinkimai. 

Kandidatė į valstybės kongre
są yra lietuvaitė. Mary B. 
O’Toole (Paruiytė). Ji yra 
gabi moteris ir gerai supranta 
Amerikos padėtį. Taigi, prašo 
lietuvių ir bendrai visų pilie
čių, gyvenančių Worcester, 
Auburn, Berlin, Boylston, 
Framingham, Grafton, Hop- 
kinton, Holden, Northboro, 
Southboro, Shrewsbury, Ster- 
ling, Sudbury, W. Boylston, 
Weston, Waltham, VVayland 
ir Westboro, Massachusetts, 
Mary B. O’Toole (Parulytę). 
sueti už lietuvę kandidatę 
antradienį, rugsėjo 19 d. bal-

ioniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems i 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: | 

BO1US BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Bavinintate

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Borteli, Mmm. i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 . «V. JONO ŠV. »L. PA6ALFIN88 PO GLOBA MOTINOS SVC. Į DRAUGIJOS VALDYBA 

Pirmininkė — Eva Markalenė,
625 E. 8th St., So. Boaton, Mara. 

Tel. SOuth Boston 8-1298. 
Vice-Pirminink*—B. GaiUtaienA,

8 Winfield SL, So. Boston, Man. 
Prot, Rait. — Stela Overkieni,

555 E. 6th SL, So. Boston. Maaa. 
Flnanau Rast. — B. COnlenS,

409 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So-8-0948.

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St, Mattapan, Man. 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė,
866 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Kaaoa GI.—Elzbieta AukžtlkalnytA,
110 H SL, So. Boston, Man. 

Draugija savo susirinkimus laiko kai 
antrą antradieni menesio, 7:30 v. 
vakare, Fą^apijes MlriA <92 E- 
Seventh St, So.

Visais draugljn 
pas protokolų

i

1

!
>

Pirmininkai — Viktoras Medonia, 
21 Sapcmr SL, So. Boatoa, Man 

Vlca-plrm. — Vincas Stakutis, 
6«4 SUth SL, So. Boston, Maaa 

Protokolų ReM. — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Booton, Man.

Fin. Ra*t — Aleksandras įvelka, 
4|0 «. Btath SL, So. Boston. Man 

Iždininkas—Stasys K. Grlranavičiua, 
698 E. Seventh St, S. Boston, Man

Martalka — Jonas Zaikis, 
787 Broadvay, JĮo. Boston, Man-

Draugija laiko MėfeMHmus kas tre
čią Mjtateno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
482 K. 7th St, So. Boston, Man
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raitininką.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME .

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KĄSPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas

NOTARY PUBUC ’
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas ■
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale kaukite: Tel. TR 6-6434.



Antradienis, Rugsėjo 12, 1950

Poatostoginis Aidų numeris
Vasaros poilsis ir Aidams 

išėjo į sveikatą: jie daug stip
resni ir tirštesni — iš viso 
trijų lankų (48 pusi.). Vos 
tiktai metęs žvilgsnį j viršelių, 
jau matai, kad kaitinosi po

ir labai suįdomins, štai, rasi 
me rašant Vladimirą Šilkars 
kį apie Solovjovą ir Dosto' 
jevskį, Vydūną — apie ypa 
tingą vieno vaiko sąmoningu
mą, Juozą Lingį — apie prieš-

OA JAU RKRA VĮŲdAVĄ
srrA?isqno * :

Bandykite nugriebti už uodegos!
atėję “geri parapiečiai” reika-

melsvu dangumi ir tą mėlynę istorinę Lietuvą, Stasį Ylą —

Lituanistikos Mokykla pradėjo antruosius mokslo metus

Vyspuky konsekracija
Ketvirtadienį šv. Kryžiaus 

katedroje 10 v. r. bus konse
kruojami vyskupais prelatai 
Markham ir MacKenzie. Pasi- 
melskime naujų Ganytojų la
bui ir savajam, kad su jais 
ištvertume tikėjime ir veiki
me.

Organizuojamas mergai
čių choras

Penktadienį po pamokų po 
bažnyčia salėje organizuoja
mas mergaičių choras. Kvie
čiamos visos parapijos mer
gaitės atsilankyti. Mergaitėms 
muzikos ir dainavimo prakti
kos bus daromos kiekvieną 
penktadienį.

Paskaita
Rūgs. 8 d. po vakarinių pa

maldų Federacijos skyriaus 
pakviestas kalbėjo kun. Ed
vardas Petrelevičius. Jis gy
vai ir jautriai kalbėjo, vaiz
džiai nupiešdamas vieną pa
žįstamą kankinį rusų kalėji
me, kitą vokiečių kacete. Pa
skaitai pasibaigus, klausytojai 
prašė kun. Petrulevičių, kad 
pakalbėtų ir plačiai visuome
nei per radio.

Teko girdėti, kad kun. Pet
relevičius rengiasi rašyti mū
sų spaudoje.

Skyriaus pirmininkas Vin
centas Stakutis stengiasi su
ruošti paskaitų vakarą su ki
tokiais paįvairinimais bent 
kartą mėnesyje.

Sirenos nebos uždraustos
Civilinės gynybos nariai yra 

tos nuomonės, kad policijos, 
ugniagesių ir ambulanso si
renų uždraudimas ryšium 
su priešlėktuvine apsauga at
neštų miestui daugiau žalos, 
negu naudos. Sirenas uždrau
dus, galėtų labai lengvai su
kelti mieste paniką bet koks 
neatsakingas vaikėzas, pavar
todamas sireną ar pavojaus 
varpelius.

Priešlėktuviniam pavojui 
įspėti, turi būti suorganizuoti 
kitokie signalai, kurių garsai 
aišikai išsiskirtų iš policijos, 
ugniagesių ir ambulansinių, 
kad juos žmonės galėtų leng
vai atskirti. Gi policijos, ug
niagesių ir ambulanso sirenos 
yra reikalingos, ypač tuojau 
po atakos.

Rugsėjo 9 d. parapijos mo
kyklos patalpose, W. 5th St., 
So. Bostone, prasidėjo lietu
viškosios šeštadienio pamokos. 
Lietuvių kalbos, Lietuvos is
torijos, geografijos, dainų ir 
kt. mokosi apie 70 vaikų. Vei
kia iš viso dešimt klasių, pra
dedant nuo I-jo skyriaus ir 
baigiant 7-ja gimnazijos kla
se. Šios mokyklos tikslas yra 
palaikyti mūsų beaugančiame 
jaunime gimtosios kalbos mo
kėjimą ir jį pagal galimybes 
tobulinti, duoti progos galiau 
pažinti savo kraštą ir jo pra
eitį. Mokyklos programa api
ma Nepriklausomosios Lietu
vos mokyklos ir gimnazijos 
dėstomųjų lituanistikos daly
kų programą.

Mokslas pradedamas kiek
vieną šeštadienį 9 vai. iš ryto 
ir tęsiasi iki 1:10 vai. Mokyk
los vedėjas: Vladas Kulbokas, 
mokytojai: Iz. Giedraitis, M. 
Gimbutienė, Henrikas Kačins
kas, V. Kulbokienė ir St. Liz- 
denienė.

Lietuvių Kultūros Rėmėjai 
Bostone nuoširdžiai kreipiasi 
į visus tėvus su prašymu nuo 
sekančio šeštadienio atsiųsti 
savo mokyklinio amžiaus jau
nimą į lietuviškąją mokyklą. 
Į visus kitus Kult. R. valdyba 
kreipiasi su prašymu, kad mū
sų lietuviškoji mokykla visa
dos kiekvieno lietuvio būtų 
moraliai ir materialiai remia
ma (jos rėmimas vykdomas

Aplankė ligonius
Praeitą penktadienį kun. P. 

Virmauskis aplankė ligonius 
Framinghame, Cushing’o ligo
ninėje, kur ilgesnį laiką guli 
p. Vincas Stručkus. Grįžda
mas taip pat aplankė lietuvai
tes, dirbančias moderniškoj 
Farley valgykloj Framingha
me. Ad. Brižgėntaitė pareiškė 
esanti labai patenkinta savo 
darbu ir pragyvenimo sąlygo
mis. Ji uždirba į savaitę 30 
dol., į rankas gauna 23. S. Ur
bonaitė taip pat uždirba į sa
vaitę 30 dol. šiai valgyklai 
reikalinga dar viena moteris.

Krikštai
Rugsėjo 9 d. buvo pakrikš

tyta Agnietė duktė Pranciš
kaus ir Julės (Stankūnaitės) 
Lesčinskų, gyv. 1514 Colum- 
bia Road, So. Boston. Rūgs. 
10 d. pakrikštyta Marija, duk
tė Prano ir Pranės (Cebato- 
riūtės) Belmore, gyv. 2 Lin- 
coln St.

Liet. Kult. Rėmėjų D-jos mė
nesinių narių mokesčių siste
ma). Kiekvienam yra tikrai 
aišku, jog mūsų tėvynės atei
tis priklausys nuo naujai au
gančios kartos. Ar ji lietuviš
kai bekalbės ir kiek ji bus są
moninga, priklauso nuo mūsų 
pačių geros valios ir nuo mū
sų pareigos šiandien žiauriai 
teriojamai tėvynei. Jei mes 
šįmet nemokysime vaikų lie
tuviškai, sekančiais metais ne 
taip sklandžiai galėsime su 
savo pačių vaikais lietuviškai 
susikalbėti, lietuviškoji tarse
na ir akcentas bus nebeatski
riamas nuo amerikoniškojo.

Liet. Kultūros Rėmėjų D-jos 
valdyba veda visų lietuviškai 
kalbančiųjų mokyklinio am
žiaus vaikų registraciją. Ei
nančiųjų pavardes tėvų, kurių 
vaikai dėl kurių nors priežas
čių nelanko lituanistinės mo
kyklos, prašome pranešti šiuo 
adresu: M. Gimbutas, 250 Co- 
lumbia Rd., Dorchester, Mass.

Kultūros Rėmėjų Valdyba.

Registruojami vaikų 
darželio amžiaus vaikai

So. Bostone tikimasi įsteig
ti lietuviškas vaikų darželis, 
kurį galės lankyti vaikai nuo 
2.5 metų iki 6 metų. Darželio 
tikslas bus ne tik tinkamai 
užimti bei auklėti vaikus, ir 
padėti šeimoms, kurių ir tė
vas ir motina turi uždirbti 
pragyvenimą. Darželis numa
tomas visai dienai: iki 5 vaL 
p.p. Tėvus, turinčius darželio 
amžiaus vaikus, prašome juos 
užregistruoti pas Lidiją Če
pas, 346 Dorchester St., So. 
Boston, Mass.

Nuo vaikų skaičiaus pri
klausys, ar lietuviškasis vaikų 
darželis galės pradėti veikti.

Kult. Rėmėjų Valdyt*.

Choro pratybos
vyksta salėje po bažnyčia 

kiekvieno antradienio vakarą 
— merginoms, ketvirtadienį— 
vyrams.

Dėkoja už aukas
Kun. Pr. Virmauskis nuošir

džiai dėkoja parapijiečiams už 
metinę rinkliavą parapijos 
mokyklų reikalams. Surinkta 
$350.00. šiemet eina mokyk- 
losna arti penkių šimtų vaiku
čių. Praėjusį sekmadienį mo
kyklų reikalams surinkta dar 
šimtas keturiolika dolerių.

Lietuvių Tremtinių
Cambridge ratelio valdyba, 

šaukia visuotiną narių susi
rinkimą rugsėjo mėn. 16 d. 
(šeštadienį) 7 vai. vakare, 
liet, katalikų klube, 163 Har- 
vard St., Cambridge, Mass.

Dienotvarkėje, svarbūs ei
namieji reikalai ir pranešimai. 
Prašome visus narius ir dar 
neįstojusius aktingai dalyvau
ti. Ratelio Valdyba.

South Bostone kaip 
turguje

S. Bostono gatvėmis kas ke
lios minutės pravažiuoja vis 
naujas, arba ir tas pats sunk
vežimis, aplipytas skelbimais 
ir atvaizdais besisiūlančiųjų į 
miesto tarybos narius, atsto
vus, raštininkus, gubernato
rius. Iš kiekvieno vežimo vis 
garsiau šaukiama, kad. tas ge
ras, o tas dar geresnis. Bet 
kas bus pate tetikusias, žmo
nės pasisakyąTtigsėjo 19 d. 
per pirminius rinkimus.

nukėlę į apdarą su Veronikos 
vitražu (Georgės Rouault). 
Modernizmas ir čia šviečia. 
Kaip Aidai be jo apseis? Bet 
šį kartą gal nevisi pasipik
tins?

Toliau gali jau sklaistyti 
straipsnius ir, jei patinka, 
skaityti iš pradžios, galo ar 
vidurio — kaip kam patinka. 
Aš tai pradėjau skaityti iš pa
ties galo — nuo “Vienybės 
bliūdo” (A. Mc.). Dabar taip 
modemu kalbėti apie vienybę, 
ir patrauklu. Vienybės var-■ • 
dan iš tavęs gali iškratyti vi
sa, ką tik turi, ir paskui dar 
pakarti, kaip sausą daiktą, 
kuris prie kitų nelimpa. Taigi, 
aš ir puoliau pirmiausia prie 
to “bliūdo”. Manau, ir kitiems 
jis patiks, nors ir būtų jau po 
sočių pietų.

Bet nepatarčiau Aidų skai
tyti gerai prisivalgius ir kėk- 
sant minkštasuolyje, kaip St. 
Dabušis, sakytų. Čia nebe 
“funny books” — gali blaks
tienos greitai sulipti, ypač jei 
dar dvasia apsnūdusi. O kur 
ji nesnaus Amerikos dinami
koj visą dieną besidaužyda
ma?

Vis dėlto verskime pusla
pius ir iš pradžios, rasi, kas

su kacetiniais atsiminimais, 
R. P. Jean Danielou — su in
telektualinėmis srovėmis Pran
cūzijoje ir patį redaktorių A. 
Vaičiulaitį pasakojantį apie 
vieno vyskupo tėvą, Protar
piais įdėta eilėraščių (J. Ais
čio, L. Žitkevičiaus, K. Vesel
kos, J. Švabaitės), iliustraci
jų ir protretų (VI. Solovjovas, 

*M. V. Dabužinsko “Kauno 
senamiestis”, Žalvario am
žiaus dirbiniai, Dr. K. Grinius, 
Michenlangelo “Mirtis”, A. 
Rodino “Žalvario amžius”, A. 
Krivicko “Gėlynas”, Tel. Va
liaus vinjetės). Iliustracijos, 
reikia, pasakyti blankios išė
jusios dėl spaudos technikos, 
o kur turėtų būti spalvotos — 
mažai ką galima įžiūrėti. Ar 
verta tokias dėti iš viso?

Pridėkime dar įvairias pa
stabas ir recenzijas, kurios 
apima 10 puslapių, kad mums 
pavaizduotų “Kūrybos pasau
lį”, ir turėsime rankose visą 
7 numerį. Taigi, jau septintą! 
Netoli metų galas. Vadinasi, 
Aidai laikosi Amerikoje. Pe
simistai galėtų pradėti juos 
skaityti nuo pirmo numerio: 
kol pabaigs, redaktoriai ir lei
dėjai pradės naujų metų barą.

S.

Mums yra labai džiugu, kad 
“Laisvės” redaktoriai paskai
to “Darbininke” ir tai, kas 
parašoma apie tikėjimo tie
sas, kunigus ir bažnyčią. Nuo 
viso to, tiesa, jie purtosi, kaip 
velnias kryžiaus, bet ir negali 
atsikratyti. Įdomu ir gana. 
Sakysime, “Laisvė” labai su
sidomėjo, kur dingo tas vel
nias, prieš kurį kėlė protestą 
“pažangūs parapiečiai” reika
laudami, kad kunigas velnio 
pamoksluose neminėtų. “Lais
vė” mano, kad jis buvo iš pa
mokslų išjotas, bet nežino, 
kur jis nujojo? Ima baimė, 
kad jis nesisukaliotų kur nors 
apie pačią redakciją. Baimė 
pagrįsta.

Nei vienas kunigas niekada 
iš pamokslų velnio nėra jojęs 
ir nejos. Mat jis tupi ne pa
moksle ir ne bažnyčioje, — iš 
ten jo ir vyti nereikia, — o 
smegenyse tų, kurie netiki nei 
velniu nei Dievu. Dėlto ir 
anas kunigas, pas kurį buvo

lauti, kad velnio neminėtų, 
nieko jiems padėti negalėjo: 
jie velnią turėjo su savim, su 
savim jį ir nusinešė. Kunigui 
užteko tik pamoksluose pri
minti, kokių velnių reikia sau
gotis.

Be to, “Laisvė” ne visas 
vietas apieškojo, kur galėtų 
velnią rasti. Jos redaktoriai 
skaitė “Darbininką” ir nepa
skaitė iki galo. Reikėjo dar iš 
“Darbininko” išrašyti ir tuos 
žodžius, kur kalbama apie vel
nią, bolševikinį mundierų ap
sivilkusį, ir apie pragarines 
vietas Sovietų Rusijoje. “Dar
bininkas” dar kartą siūlo vi
siems, kurie velniu netiki, ke
liauti į “žemės rojų” ir pasi
žiūrėti, kaip ten velnias muis
tosi. Iš ten jis gali ir iki 
“Laisvės” redakcijos ateiti. 
Pabandykite jį pagauti už 
uodegos, jei jis ateitų siūlyti 
jums červoncų už pasitamavi- 
mą.

Jis sukaliojasi ir Saugu no Taryboje

KULTCKOS INSTITUTAS Į 
NAUJAS PATALPAS

Kai Malikas Saugumo Tary
boje prabilo apie tai, kaip 
Grankijoje žmonės kalėjimuo
se pūdomi, tai Britanijos at
stovas Sir Galdwyn Jebb taip 
jam užvožė:

“Beklausant kalbos atsto
vaujančiojo tokią valstybę, 
kur milijonai laikomi darbo 
vergų stovyklose, kur gyven
tojai dažnai gabenami į Sibi

rą gyvuliniuose vagonuose, 
kur visa valstybės santvarka 
pagrįsta slaptąja policija, ir 
kai toks atstovas dar ima 
smerkti kitas valstybes, ku
rios neva blogai elgiasi su po
litiniais kaliniais, tai tokio at
stovo kalba veikia taip pikti
nančiai, tartum girdėtum patį 
velnią smerkiantį nuodėmę”.

O kokios nuomones apie velniu 
yra Bostono štukorius?

DoVanos
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų piknike, kuris įvyko praei
tą pirmadienį, rugsėjo 4 d. 
Brocktone, HRiteįto dovanos 
šiems asmeąims: Kasparui 
Zeronskiui, 45 Bellevua Avė., 
Brockton, M&s. — 1-oji do
vana; Marijona Bernatonis, 
241 L St, So. Boston, Mass. 
— 2-roji dovana; P. Pleka- 
vicz, 7 Arion St, Dorchester, 
Mass.— 3-čioji dovana; Anas
tazija Alasevičienė, 530 E. 
5th St, So. Boston, Mass. — 
4-toji dovana. Taip pat kam 
nors dovana — gražus rank
darbis — priklauso pagal nu-

Kun. Pr. Juro pastangomis 
sutelktas Kultūra Instituto 
“Alkos” archyvas ir muziejus 
iš Bostono, “Darbininko” na
mų, netrukus bus perkeltas į 
Brocktoną — Jėzaus Nukry
žiuotojo seserų vienuolyną. 
Yra gautas mūrinis, ligi šiol 
nenaudotas pastatas, kuris 
Kultūros Instituto jau remon
tuojamas ir pritaikomas ar
chyvui ir muziejui. Seserys 
sutiko padėti archyvą tvarky
ti ir prižiūrėti. Bus naujai per
tvarkyti rankraščiai bei eks
ponatai ir sudaryti parankūs

merį 10990, bet dar neatsiim 
ta.

katalogai, kurie padės lengvai 
ir greitai susirasti reikiamą

Tremtinius vis labiau 
suprantami

Vis labiau aiškėjant tikram 
bolševizmo veidui, geriau su
prantami ir tremtiniai, kurie 
bėgo nuo tų žmogėdrų. Štai, 
plačiai skaitomas Amerikoje 
ir pasaulyje “The Christian 
Science Monitor”, leidžiamas 
Bostone, š. m. rugsėjo 7 d. 
atspaude jau devintą iš eilės 
straipsnį apie tremtinių kūri
mąsi Amerikoje. Rašoma apie 
visų tautų pabėgėlius. Šį kar
tą paminima Br. Pulkauninko 
šeima. Įdėtame atvaizde ma
tome jį patį su dviems dukte
rims — Laimute ir Danguole. 
Br. Pulkauninkas, buvęs Ne
priklausomos Lietuvos kari
ninkas, dirba restorane, jo 
žmona — siuvykloje, o dukte
rys bedirbdamos įvairius dar
bus kartu ir mokosi. Laikraš
tis randa šiltą užuojautos žo
dį žmonėms, netekusiems savo 
namų.

REIKALINGA patarnauto
jas. Kreiptis į Mallow’s Cafe, 
1460 Dorchester avė., Dor
chester, Mass. (prie Fields 
Corner).

medžiagą.
DIDŽIOSIOS GRUMTYNES

Neseniai tremtyje pasirodė 
kun. Kazio Mažučio 68 pusi, 
veikalėlis “Didžiosios Grum
tynės”. Tai yra labai svarbus 
iš socialinės srities veikaliu- 
kas. Kun. K. Mažutis jame 
suglaustai paliečia svarbiau
sius socialinės srities rungty
niauto jus : buržujų, kapitalis
tą, liberalą, proletarą, krikš
čionį, komunistą ir socialistą.

Labai patartinas kiekvie
nam, kas domisi socialinėmis 
problemomis, perskaityti, o 
šiais laikais kiekvienas, kam 
rūpi darbo žmonių reikalai, 
negali jomis nesidomėti. Yra 
pirmas šios rūšies lietuvių 
kalba, tremtyje išleistas vei- 
kaliukas, kuriame plačiau ap
žvelgiama, nors suglaustai, 
svarbiausi visuomeninio gyve
nimo faktoriai.

Šis veikalas kun. K. Mažu
čio yra ne pirmas. Kiek anks
čiau yra tremtyje išleidęs ir 
kitą šios srities veikalėlį “Ma
žasis Žmoniškumo Manifes
tas”. Be to autorius yra re
daktorius pJjMllaflds religi-

Velnias - vyras ar moteris?
Vienas prancūzų laikraštis 

paskelbė, kad labai daug pini
go duos tam dailininkui, kuris 
geriausiai nupieš velnią.

Žinia pasklido žaibo greitu
mu po visą Prancūziją. Daili
ninkai ėmėsi darbo, pradėjo 
kurti. Kiekvienas stengėsi vel
nią atvaizduoti kuo bjauriau
siai. Visus paveikslus sunešė 
ir suvežė į vieną vietą. Ypa
tinga meno žinovų komisija, 
kartu su to laikraščio redak
torium, turėjo visus tuos pa
veikslus peržiūrėti ir nusta
tyti, kuris dailininkas geriau
siai atvaizdavo velnią.

Pasirodo, kad nei vienas 
vyras neatvaizdavo velnio 
moters pavydale. Visi, piešda
mi velnią, piešė vienokį ar ki
tokį vyrą. Ir moterys daili
ninkės piešė velnią kaip vyrą. 
Vadinasi, taip velnią piešia 
žmonės.

Kuris dailininkas buvo 
apdovanotas?

Apdovanotas buvo ne vyras, 
bet viena moteris. Tačiau ne už 
tai, kad ji vaizduodama velnią 
nupiešė vyrą, bet už tai, kad 
ji tą velnią savotiškai atvaiz
davo. Tai buvo labai gražus 
ir puikiai apsirengęs vyras, be 
jokių ragų ir uodegos, gražiai, 
modemiškai ir labai skonin
gai susišukavęs džentelme
nas. Ta menininkė norėjo tarp 
kitko pasakyti, kad

mūsų laikais ir velnias 
pragudrėjo!

Jis ateina pas žmones ne
kalčiausiu ir gražiausiu pavy- 
dalu ir tokiu būdu lengviau 
prie jų prieina, greičiau juos 

nio žurnalo “Naujasis Žmo
gus”, kuris buvo leidžiamas 
tremtyje anglų zonoje.

Veikalėlį “Didžiausios Grum
tynės” išleido. “Naujojo Žmo
gaus” bičiuliai įftglų zonoje. 
Tiražas 1,000 egz. Kaina ne
pažymėta.
pažymėta. v’ J. L.

apgauna.
Be to, reik atsiminti, kad 

seniau žhionėa velnio bijoda
vo, šiandien yra jau kitaip — 
šiandien velnias bijo žmonių, 
nes kartais jie pralenkia pačią 
piktąją dvasią.

Klausti — ar velnias yra 
vyras ar moteris, — būtų tas 
pats, kas klausti,

kokios spalvos yra velnias?
“Kokios spalvos velnias, tai 

aš žinau — “sušuks ne vie
nas, — “nagi — juodas!”

“Bet juodieji žmonės mėgi
na velnią vaizduoti baltai” — 
atsakys kitas.

Tai kaip gi čia galų gale 
yra?

Aš tau į šį klausimą atsa
kysiu tik tada, kai tu man 
pasakysi,

kokios spalvos yra tavo 
protas, razumas?

Gal jis raudonas, o gal ža
lias, o gal pamėlynavęs?

Be abejo, atsakysi, kad pro
tas neturi spalvos, nes yra 
dvasinė žmogaus galia.

Velniu vadiname piktąją 
dvasią, o dvasia negali turėti 
kokios nors spalvos, lygiai 
kaip protas negali turėti 
spalvos, svorio, ilgio ir tt.

Taigi, piktoji dvasia neturi 
spalvos, nors žmonės mėgina 
ją, kaip ir kitus dvasinius da
lykus,. savaip, žmogiškai, at
vaizduoti. Pas baltus žmones 
viskas, kas yra bloga ir žema 
bei niekšinga, atvaizduojama 
juodai. Todėl ir vilnias yra 
atvaizduojamas juodai. Kad 
labiau ir vaizdžiau parodžius 
jo piktumą ir biaurumą, dai
lininkai piešia jį su ragais, 
kartais net su ilga šlykščia 
uodega. Juodi ar raudoni žmo
nės dažniausiai juos išnaudo
davo ir skriausdavo. Labai 
dažnai jie nekenčia baltųjų. 
Jų dailininkai, piešdami pik
tąją dvasią, , atvaizduoja ją 
taip. pat. žmogaus pavydalu, 
bet atvaizduoja jį panašų į 

žmogų—




