
Lekliia Amerikos Lietuvių 
R. Katalikę šv. Juozape 

Darbininkę Sąjunga

ę varstis rv

L//////// AMERIKOS LrtTOVIU.^
VOL. XXXV. No. 74. Redakcijai Tel. SO 8-6608

DARBININKAI LAIMĖJO
DIDESNĮ ATLYGINIMĄ

Pittsturgh, Pa.—West- 
inghause Electric ben
drovė ir CIO tarptautinė 
darbininkų unija pasira
šė naują sutartį, pagal 
kurią 50,000 darbininkų, 
dirbančių tos bendrovės 
įstaigose, gaus 10 centų į 
valandą daugiau. Padi
dintą atlyginimą gaus 
nuo praeito rugsėjo 18 d. 
Nauja sutartis įsigalioja 
spalio 1 d. ir veiks iki ki
tų metų rugsėjo 30 d.

Derybos truko daugiau 
kaip 4 m ėnesius. Pagal 
seną sutartį darbininkai 
uždirbdavo vidutiniškai 
$1.56 į vai. Darbininkai 
taip pat išsiderėjo ir pen
sijas. Darbininkai, pasi
traukę iš darbo po 25 me
tų dirbimo, gaus mažiau
sia $100 pensijos, įskai
tant ir socialio saugumo 
pašalpas, o uždirbantieji 
$4800 ar daugiau per me
tus, gaus dar didesnes 
pensijas.

nei gynybai. Jis rengia
mas karo ar kurios vi
daus katastrofos atvejui. 
Taikos sutartimi Italijai 
leista 250,000 vyrų armi
ja. Bet vyriausybė gali 
pašaukti prie ginklo ne
aprėžtą savanorių skai
čių padėti policijai vi
daus neramumų atveju.

Raudonieji uejlfldui negrų
New Vark—Mm Bdtth 

S. Sampson, Jung. Vals
tybių delegacijos narė 
Jungtinėms Tautoms pa
reiškė, kad sovietų Rusi
jos propaganda neįtikina 
Amerikos negrų. Ji pasa
kė: “Komunistų spauda 
visame pasaulyj lieja 
krokodilo ašaras dėl neg
rų. Bet mes nemainysime 
laisvės į netikrą taiką”.

Mrs. Sampson pastebė
jo, kad sovietų propagan
da niekad nepaminėjo, 
kad Amerikos ginkluoto
se pajėgose yra daug 
negrų, kurie kovoja Ko
rėjoje po Jungtinių Tau
tų vėliava.

Britai gali suteikti Titui 
paskolų

Londonas — Britų vy
riausybės sluoksniai tei
gia, kad maršalas Tito 
galįs gauti ir iš britų pa
skolą dabartinei sunkiai 
Jugoslavijos būklei su
švelninti, ypač prieš žie
mą maistui pirkti.

Įdomu pažymėti tai, 
kad britų informuoti šal
tiniai nurodo, jog Brita
nija tegalėtų suteikti Ju
goslavijai žaliavų ir kre
dito pinigais, o maistu ir 
ginklais geriau galinti 
aprūpinti Amerika.

PortugaRjos premiero 
rizftas tspuija

Madridas — Portugali
jos premjeras Oliveira 
Salazar buvo atvykęs 
dviems dienoms vizito 
Ispanijon. Ryšium su tuo 
sklinda gandai, kad Por
tugalijos premieras norįs 
ištirti Franko pažiūras į 
Atlanto paktą.

KOMUNISTAI TRIUKŠMAUJA 
VAKARŲ VOKIETIJOJE
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DARBO SEKRETORIAUS TOBIN KALBA
Boston, Mass. — Buv. 

Massachusetts guberna
torius ir Bostono meras 
American Bridge, Tunnel 
and Turnpike Associa- 
tion metinės iškilmės pie
tų proga rugsėjo 30 d. 
vakare kalbėjo Statler 
viešbutyje. “Savo kalboje 
dabartinis darbo sekreto
rius pareiškė, kad dabar
tinė Amerikos pramonės 
galia su 62.000,000 pilnai 
dirbančių darbininkų yra 
didesnė, negu 1943 m. di
džiausio JAV pramonės 
pakilimo metu, nes tada 
dirbo tik 54,000,000 dar-

Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

WALLACE LAIŠKAS KINIJOS 
DIKTATORIUI

Italija ruošiasi gintis
Roma — Didelį žingsnį 

padarė Italija Europos 
saugumui sustiprinti, kai 
vyriausybė pastaromis 
dienomis nutarė sukurti 
savanorių korpusą civili-

Komunistų tikslas ne 
“taika”, o kurstymas 
prieš vokiečius nekomu- 
nistus ir vakarų sąjungi
ninkus.

bininkų. Jis pareiškė ti
kįs, kad pramonė parei
kalausianti darbo jėgos 
iki 71,000,000 darbininkų, 
o dabar yra bedarbių ma
žiau negu 2,000.000.

Tobin pareiškė, kad 
darbo padidino prie
žastis yra rtevien'Korė
jos karas, nes jau ir prieš 
šį karą JAV pramonėje 
dirbo apie 60,000,000 dar
bininkų su aukščiausia 
metine gamyba $270,000,- 
000. Numatant, kad bus 
paimta armijon 1,500,000 
vyrų artimiausių 9-nių 
mėnesių laike paranga 
bus reikalinga daug kva
lifikuotų darbininkų. Pa
žymėjo, kad vidutiniškai 
savaitinis darbo valandų 
skaičius turės pakilti nuo 
36 valandų savaitėje iki 
41 vai.

Tautas padidina Indijos 
valstybių šeimą. Indone
zija iki šiolei nebuvo pa
sakiusi, kuriame fronte 
šaltojo karo stovi. Grei
čiausia Indonezija kaip ir 
Indija, pripažins komu
nistinės Kinijos respubli
ką.

Sekma-

komunisti-

Gen. Walton H. Walker, da
vęs įsakymą peržengti 88 pa
ralelę.

Berlynas — Spalio 1 d. 
vakarų Vokietijos 12 
miestų komunistai suren
gė “taikos” demonstraci
jas. Hamburge apie 2,000 
komunistų susirinko ir 
dainuodami
nes dainas pradėjo žy
giuoti prie burmistro 
Max Brauer namo. Poli
cija pastojo jiem kelią ir 
bandė išskirstyti. Komu
nistai paleido akmenis į 
policininkus, šešiol i k a 
policininkų sužeidė. Areš
tuota 130 asmenų. Po to 
vėl apie 800 raudonųjų 
bandė žygiuoti, bet poli
cija vėl jiem pastojo ke
lią. Kituose miestuose 
komunistai taip pat buvo 
išvaikyti. Apie 30 polici
ninkų sužeista ir apie 
1,500 demonstrantų areš
tuota.

100,000 klausėsi kalbos
Londonas — Spalio 1 d. 

popiežius Pijus XII atna
šavo pontifikales šv. Mi
šias, kurios iš Vatikano 
buvo transliuojamos per 
radiją. Šv. Mišios buvo 
atnašaujamos atžymėti 
katalikų hierar c h i j o s 
grąžinimo Brit a n i j o n 
šimtmetinę sukaktį.

Webley stadijonan su
sirinko 50,000 britų kata
likų, dalyvaujant 6 kar
dinolams, 12 vyskupų, 46 
vyskupams ir kunigams. 
Popiežiaus kalba buvo 
perduota garsiakalbiais.

Indonezija priimta į 
Jung. Tautas

New York—Jung. Tau
tų visuotinis susirinki
mas vienbalsiai nubalsa
vo pasiūlymą priimti 
naują Indonezijos respu
bliką į Jung. Tautų šei
mą 60-ju nariu. Priėmi
mas Indonezijos į Jung.

Raudonieji pikietavo 
viešbutį

New York
dienio vakare, spalio 1 d.,
Hotel Waldorf Astoria 
lenkai surengė pietus Pu- 
laskio minėjimo proga. 
Pietuose dalyvavo ir len
kų generolas Wladyslaw 
Anders — antrojo pasau
linio karo Lenkijos armi
jos vadas.

Raudonieji, sužinoję, 
kad ir Anders dalyvauja, 
susirinko prie viešbučio 
piketuoti. Jie nešiojo iš
kabą su užrašu: “karo 
kriminalistas” ir “Hitle
rio sąjungininkas”. Iš 
viešbučio langų vandeniu 
buvo apipilti kaikurie pi- 
ketininkai ir policininkai.

Raudonųjų akys nebijo 
dūmų. Ar ne Stalinas ir 
jo klika buvo Hitlerio są
jungininkai?

PASITARIMAS MOKYKLŲ 
REIKALAIS

DARBININKŲ VADAS PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

New York —David Du- 
binsky, AFL Internatio- 
nal Ladies Garment dar
bininkų unijos pirminin
kas, ragina sudaryti poli
tinę, karinę ir ekonominę 
demokratijos ofenzyvą 
prieš komunistus. Du- 
binsky darbo konferenci-

joje pareiškė, kad demo
kratinis frontas turi būti 
stiprus, neatsižvelgiant į 
Jungtinių Tautų laimėji
mą Korėjoje, “nes Stali
nas vėl bandys plėsti so
vietinį imperializmą, pa
grįstą komunistu tyrani- 
ja”.

Pittsburgh, Pa.—Penk
tadienį, rugsėjo 29 d. 
Pittsburghe įvyko pasi
tarimas atstovų visų tų 
įstaigų, kurios laiko lie
tuviškas mokyklas.

Šv. Kazimiero seseris 
atstovavo kapel. kun. St. 
Valuckas, Šv. Pranciš
kaus seseris — motina 
Dovydą ir sesuo Gabrie
lė, pranciškonus — tėvas 
Justinas Vaškys, marijo
nus — tėv. dr. J. Vaškas, 
tremties mokytojus — 
Ign. Malinauskas ir J. 
Meškauskas. Lietuviškų
jų mokyklų klausimai
buvo aptarti vispusiškai, nančią žiemą.

Tuo reikalu Katalikų 
deracijos kongreso 
priimta atitinkama 
zoliucija.

Fe
bus 
re-

South Salėm, N. Y. — 
Henry Wallace rugsėjo 
29 d. parašė komunisti
nės Kinijos premierui 
Mao Tze-tungui laišką 
patardamas palaikyti su 
Amerika draugiškumą ir 
nusikratyti verg i š k o s 
priklausomybės Maskvai. 
H. Wallace pabrėžė, kad 
amerikiečiai iš tradicijos 
yra draugiški Kinijai ir 
nori toliau šias tradicijas 
palaikyti. Jis rašo:

“Nors naujoji Kinija 
yra užinteresuota palai
kyti sąjungą su Sovietų 
Rusija ir pritarti jos be
protiškam žygiui nugalė
ti pasaulį, tačiau yra lai
kas pagalvoti ir apie su
sitarimą su Jungtinėmis 
Valstybėmis. Tai esanti 
pirmutinė sąlygas Korė
jos problemai išspręsti 
Formozos klausimui su
tvarkyti ir įeiti į Jung. 
Tautas.

Wallace atsišaukimas 
pasiųstas oro paštu ko
munistinei Kinijos vy
riausybės galvai į Peipią- 
g4-

Sovietai apie Jugoslaviją
Belgradas — Maskvos 

spauda rašo, kad Jugo
slavija pagreitino krašto 
militarizaciją. Armijos, 
oro ir jūrų karo laivynų 
atsakingose vietose pa
skirti karininkai “di-

džiausi reakcionieriai ir 
užkietėję taikos ir demo
kratijos priešai”. Grąžin
ta armijon 10 buvusių 
karališkosios armijos ge
nerolų. Austrijoje ir Vo
kietijoje Titas verbuoja 
karo specialistus. Jugo
slavijos aviacija pritai
koma didiesiems Ameri
kos bombonešiams. Į Ju
goslavijos uostus nuolat 
įplaukia Amerikos karo 
laivai. Visur daromi su
tvirtinimai ir statomi 
strateginiai keliai. Lie
pos mėnesyje iš Vokieti
jos pribuvo Jugoslavijon 
šarvuočių, patrankų, lėk
tuvams pakaitalinių da
lių, naftos ir kitų kariš
kų reikmenų. Dabartiniu 
laiku Jugoslavijos armi
ja sudaro arti vieno mili
jono žmonių.

Naujas lenkų premjeras
London.

beturi savo eksilinę vy
riausybę, kurią laiko tei
sėtą okupuoto krašto 
valdžia. Ekgilinės vyriau
sybės prezidentu yra Au
gustas Zaleskis, buvęs 
Lenkijos užsienio reika
lų ministeris. Šiomis die
nomis jis paskyrė naują 
ministerį pirmininką gen. 
Romaną Odzierzynskį, 
kuris pakeitė mirusį T. 
Tomaszewskį, ėjusį pa
reigas nuo 1949 metų.

Lenkai te-

$tcL4i/no$ ŽINIOS*

Paskyrė keturiasdešimt; 
milijonų dolerių 

korėjiečiams
SVashington, D. C. — 

Jung. Valstybės siunčia 
$40,000,000 sumai mais
to, medicinos, patalinės 
ir kitokių būtinų reikme
nų pietų Korėjos gyven
tojams, kad jie galėtų 
lengviau išgyventi atei-

A Prezidentas Trumanas rugsėjo 30 d. pradėjo aš- 
tuonių dienų atostogas Potomac upe ir Chesapeake 
įlanka. Tai yra pirmos prezidento atostogos nuo to 
laiko, kai prasidėjo Korėjos karas.

A Paul G. Hoffman, buvęs Marshall’o plano admi
nistratorius, spalio 1 d. industrijos mugės (fair) ati- 
darimo proga Vak. Berlyne savo kalboje pareiškė, 
kad prezidentas Trumanas pažadėjęs, ir toliau para
mą vakariniam Berlynui.

A Rugsėjo 29 d. vakariniai sąjungininkai apkal
tino Rusiją dėl Vienoje sukeltų praeitą savaitę ko
munistų riaušių ir susisiekimo sutrukdymo tarp Vie
nos ir Vakarų. Riaušininkai Vienos apylinkėse nau
dojosi sovietų sunkvežimiais.

A Rugsėjo 30 d. Britanijos, Prancūzijos ir Italijos 
laivynų admirolai buvo susirinkę Jung. Valst. admi
rolo Richard L. Conolly’s kreiseryje Columbus, kuris 
yra Cagliari Sardinijos bazėje, pasitarti, kas būtų 
darytina karo atveju Viduržemyje.

A Walter Harris, Kanados imigracijos ministeris, 
rugsėjo 29 d. pranešė, kad panaikinamas draudimas 
vokiečiams įvažiuoti Kanadon. Vokiečiai nuo šiol bus 
traktuojami lygiai, kaip ir kitų tautybių imigrantai.

A Norvegijos jūreiviai patiekė įstatymo projektą 
uždrausti jų unijoje užimti vietas komunistams, na
ciams ir fašistams.

A Hamburgo aerodromas didžiausias ir moder
niausias visoje Europoje nuo spalio 1 d. grąžintas 
vokiečių administracijai. Ligi šiolei buvo anglų oku
pacinės valdžios žinioje.

A Schumacher, vokiečių socialistų vadas įspėjo, 
kar artimiausiu laiku komunistai ruošia mažiausiai 
aštuoniose Vakarų Vokietijos vietose sovietų finan
suojamas demonstracijas prieš Bonn’os vyriausybę. 
Vokiečių policija jau suėmė apie 1000.

A Japonų laivas “Eiroku Maru” su 53 jūreiviais 
pirmas po devynerių metų įplaukė į San Francisco 
uostą.
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Pietines Korėjos vyriausybė grįžo į Seoul
Išvadavus Korėjos sostinę Seoul iš komunistų oku

pacijos, čia perkelta ir vyriausybės būstinė iš Pusan. 
Miesto perdavimas civilinei valdžiai įvyko rugsėjo 
29 d. Iš Tokyo privatiniu nauju lėktuvu “Scap” bu
vo atskridęs gen. McArthur, o iš Pusan ankstyvesnių 
jo lėktuvu “Batan” atvyko prezidentas Dr. Syngman 
Rhee ir Amerikos ambasadorius Korėjai John J. Mu- 
cio. Sostinės perdavimo iškilmingos ceremonijos įvy
ko rotušės namuose, dalyvaujant gausiai susirinku
siai žmonių miniai ir kariniams daliniams.

Po praėjusios karo audros miesto vaizdas yra 
liūdnas: sugriauta apie 60 procentų pastatų, užvers
tos gatvės, sunaikinta dauguma miesto įrengimų. 
Pradėti skubūs valymo darbai. Randama daug ko
munistų siautėjimo aukų: išžudytų eivilių gyventojų 
su surištomis rankomis. Apskaičiuojama, kad komu
nistai yra išžudę mažiausia 2000 gyventojų. Kaiku- 
rie yra sušaudyti pačiu paskutiniu metu komunis
tams besitraukiant.

Gen. McArthur pareikalavo komunistus pasiduoti
Per Tokyo ir Seoul radijo stotis buvo perduotas 

Jungtinių Tautų vyriausiojo kariuomenės vado gen.

Pintu Bnrtjte pH ridentai Dr. Bptgauuui Rhee (kairė
je) tariasi M ftegtteią atstovu pulk. Alfredu G.
Rtttrs M- P. tarėjos knrito Mtateteriu S. M. Sihn.
Išvadavus Seoul, preridentas Dt. 8. Rbee HMdo atsišauki
mą, kurtame ttkoja JAV it kitoms vnlutjbėms už išlaisvi- 
dimą » kmmteMą okupad jus ir vergi jas.

McArthuro ultimatininis kreipimasis į komunistus 
padėti ginklą ir nutraukti beprasmį priešinimąsi. At
sišaukimas buvo taip pat išmėtytas iš lėktuvų po 
šiaurinės Korėjos miestus. Ligi šiol raudonieji dar 
nieko į tą ultimatinį kreipimąsi neatsakė. Manoma, 
kad laisvu noru jie nesutiks ginklo padėti.

Peržengta 38 paralelė
Aštuntosios armijos vadas gen. Walton H. Wal- 

ker yra davęs įsakymą korėjiečių 3 divizijai eiti už 
38 paralelės. Sieną peržengta sekmadienį, spalių 
mėn. 1 d., rytiniam Korėjos pajūryje tarp Sibyon ir 
Yangyang. Korėjiečiam žygiuojant per kaimus, žmo
nės mėtė gėles ir džiūgavo. Išbuvę penkerius metus 
po komunistų valdžia, jie geriau už pietiečius patyrė, 
kas yra bolševikinė tvarka. Gyventojų palankumas 
pasienyje yra didelis.

Priešas, kaip spėjama, yra įsitvirtinęs už kelio
likos mylių nuo sienos. Žvalgybinė aviacija pastebė
jo naujai rengiamus aerodromus ir didesnį kiekį 
lėktuvų tarp jų ir rusiškus sprausminius (jet) or
laivius. Pietų Korėjos sostinė Pyongyang apsupta 
sustiprintu priešlėktuvinių patrankų žiedu. Kariuo
menės yra sutelkta apie 150,000. Dauguma jos pasi
traukė iš pietų Korėjos anksčiau negu buvo perkirsti 
keliai. Visa tai rodo, kad komunistai yra pasiryžę 
priešintis.

Jungtinės Tautos dar nėra apsiprendusios
Visuotinis Jungtinių Tautų susirinkimas New 

Yorke sudaro antrą Korėjas kautynių lauką. Visi ki
ti klausimai yra nustelbti Korėjos įvykių. JAV at
stovas Austin pareiškė, kad 38 paralelė yra nelegali 
ir ji palikti negali. Komunistam neturi būti duota 
laisvės pasirengus pradėti naują invaziją. Sovietų 
Rusijos atstovai savo ruožtu nori Korėjos klausimą 
marinti. Jie norėtų kaikurių nuolaidų ir tokios “tai
kos”, kuri sušvelnintų jų pralaimėjimą Korėjoje. 
Sprendimo lūkuriuojama šiomis dienomis.

■a Gen. Walton H. Walker yra korespondentams 
pareiškęs, kad rugsėjo 1 dieną buvusi tokia kritiška 
padėtis, jog atrodė nebus galima Pusan išlaikyti.

nu Korėjos kare ligi š. m. rugsėjo 22 d. yra 2441 
žuvę, 11,050 sužeistų ir 3959 dingę be žinios.

te Rugsėjo mėn, 29 d. JAV karo laivas naikinto
jas “Brush” Japonijos jūroje užplaukė ant minos, 
kuriai sprogus, 9 užmušti, 10 sužeistų ir 5 dingo. 
Laivas pats atplaukė į Japoniją.

m Prieš Korėjos karą iš prekybos su šiaurės Korė
ja bolševikai kasmet turėdavo apie $75;000,000 pelno. 
Naftos valyklos Wonsane davė nemažai žibalo, trąšų 
fabrikai Hungname gerino Sibiro ūkius, o japonų 
įrengtos elektros jėgainės aprūpindavo Port Arthuro 
ir Daireno uostus. Dabar viskas sunaikinta.

te Vis daugiau išvaduojama į nelaisvę paimtų ame
rikiečių karių, nespėtų sušaudyti arba išvaryti į šiau
rinę Korėją. Jie pasakoja, kad korėjiečius komunis
tai šaudė be jokios atodairos. Taip pat buvo atski
riami ir šaudomi amerikiečių karininkai ir negrai.

te Rugsėjo 28 d. į Korėją atplaukė trečias austra
liečių pėstininkų batalionas.

te Užimtame Seoul mieste rasta komunistų sunai
kintos fabrikų mašinos, kurių jie negalėjo at nespė
jo išsigabenti.

te Generalissimus Čiankaišekas Seoul išlaisvinimo 
proga rugsėjo 29 d. pasiuntė gen. McArthur’ui svei
kinimą.

K pavergtosios Lietuvos
• Lietuvos įMLkteyny

“Lietuvių tautai nėra 
brangesnio vardo, kaip 
Stalino vardas. Stalinui 
savo kūrinius skiria poe
tai ir menininkai, apie 
Staliną, liaudis kuria dai
nas... Karščiausias lietu
vių tautos troškimas — 
tegyvuoja ilgus, ilgus 
metus darbo žmonių lai
mei ir džiaugsmui mūsų 
išmintingasis vadas, mo
kytojas ir tt. 
nas!” —

drg. Stali- 
Šiais LKP(b) 

centro komiteto sekreto
riaus žodžiais 
No 171 — 1950. VU. 21) 
pagal iš Maskvos gautas 
direktyvas ir buvo pra
vestas mūsų Tėvynėje 
jos okupacijos dešimtme
tis, pavadintas “šlovin
guoju”. ’ " -

♦ Stabai gatvėse
Visose Lietuvos miestų 

bei miestelių gatvėse ir 
kolchozuose dar niekad 
nebuvo pastatyta tiek 
komunistų vadų statulų 
ir menininkų pieštų kito
kių stabų, kaip liepos 21- 
ją. Gedemino pilis buvo 
papuošta raudona vėlia
va ir iliuminuota elektros 
šviesa: “1940 - 1950” me
tai. Panašūs paveikslai 
bei biustai buvo išstatyti 
namų vitrinose, valdžios 
įstaigose ir beveik visur 
ten, kur tik buvo vietos.

• 100,000 eisena
Vilniuje į bolševikų 

prievarta rengiamą eise
ną buvo suvaryta Visi 
darbininkai, tarnautojai, 
paprasti gyventojai, įvai
rios komunistų organiza
cijos ir mokyklos. Daly
vavę 100,000 žmonių. Į jų 
rankas buvo įbrukti taip 
pat komunistų vadų pa
veikslai, įvairūs šūkiai. 
Nuo 1940 metų šūkių jie 
skyrėsi tuo, kad juose 
daug daugiau minimas 
Stalino vardas ir, be to, 
daugumas buvo rašyti 
rusų kalba.

(Tiesa,

1.

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

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

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

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

"DARBININKAS”
366 W. Broudway, So. Boston 27, MBss.

- s-

2.

3.

Jei dar neturite geros 
llietaviškos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami $ 
raštelį:

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

maldaknygę .............................

pavardė 

adresas

Daugelį valandų išalkę 
žmonės laukė gatvėse, 
paskui ėjo keliolikos ki
lometrų kelią, kol “turė
jo laimės” pražygiuoti 
pro “vadų tribūną”, ku
rioje be mums jau žino
mų Paleckio, Sniečkaus, 
Gedvilos ir visos gausy
bės lietuviškų maskolių, 
dalyvavo iš Maskvos ir 
kitų “broliškų” respubli
kų čia atsiųsti rusai. Pro 
juos nešamos įvairios fa
brikų diagramos, tie pa
tys transparentai, sky
dai su skaičiais, įvairūs 
mokslo instrum e n t a i, 
dažniausiai išplėšti iš Ry
tų Vokietijos ar kitų 
okupuotų kraštų. Šokių 
bei muzikos ansambliai 
buvo priversti čia pat 
gatvėse jgoti.
• > iro Mominę oomną
Ir ši “demonstracija” 

buvo nukreipta prieš va
kariečius. Žygiavusieji 
nešė plakatus, reikalau
jančius uždrausti atomi
nę bombą, kuri rusams 
vis dėlto esanti labai ne
maloni. Amerikonai su 
anglais specialiai piešto
mis karikatūromis buvo 
pavaizduoti kaip didžiau
si karo kurstytojai.

• Dainos pro ašaras
Kitą dieną buvo su

ruošta dainų šventė, ku
rioje iš užplanuotų ir 
ruoštų 40,000 šokėjų ir 
dainininkų atvyko, kaip 
skelbia bolševikų spauda, 
apie 25,000, nors tikru
moje buvo daug mažiau. 
Dainų šventei jau buvo 
ruošiamasi daugiau kaip 
2 metus. Repertuaras be
veik grynai rusiškos mu
zikos pavyzdžiais sukur
tos dainos. Pati dainų 
diena buvo naujai įreng
tame Vilniaus miesto sta
dione. Atidarė Paleckis. 
Jungtiniam chorui vado
vavo Stalino premijos 
laureatas B. Dvarionas. 
Pirmasis dalykas, kurį 
sudainavo, buvo naujasis 
TSRS himnas. Netrukus 
Dvarioną pakeičia kitas 
stalininis laureatas — J. 
Švedas, — išpildoma jo 
paties parašyta kantata 
LTSR dešimtmečio gar
bei. Po to sekė atskirų 
vyrų, moterų, vaikų ir 
mišrių chorų pasirody
mai, išpildydami 35 bol
ševikines dainas. Kaip 
praneša pati komunistų 
spauda, “ypač šiltai klau
sytojai sutiko “Pabaigtu
vių dainą”, “Saulutė te
kėjo”, “šiltas gražus ru
denėlis” ir kitas lietuvių 
liaudies dainas” (TB,

36). Taigi lietuvių tauta 
ir toliau liko ištikima sa
vo idealams ir mažiausia 
domėjosi dainomis, ku
riose garbinamas Stalino 
vardas.

• Maskoliškos dainos
Nors komunizmas ir 

dedasi “lietuvišku savo 
forma”, tačiau šiuo kar
tu ir to nebuvo išlaikyta: 
nemaža dainų buvo rusiš
kos, gudiškos, ukrainiš- 
kos tiek žodžiais, tiek 
meliodija. Kai kurios dai
nos buvo kariško pobū
džio, betgi raginančios 
ginti “taiką”.

• Pakaruoklio šokis
Iškankinti Li e t u v o s 

žmonės jau seniai šoka 
pagal Maskvos bizūną. 
Tačiau šiuo kartu jie ta
me pačiame stadione tu
rėjo pašokti maskoliškos 
publikos garbei jau ru
siškus šokius, atmieštus 
lietuviškais. Šoko dar 
latviškus, estiškus, gu
diškus šokius. Būta ir 
naujų “lietuviškų” šokių, 
iš kurių pažymėtinas 
“Kolchozo pirmininkas”. 
Didžiausią susidomėjimą 
sukėlęs betgi lietuviškas 
“Oželis”.

• Skausmo diena
Ši šventė, kaip ir visi 

kiti bolševikų parengi
mai, turėjo du veidus: 
viešąją aikštėse ir užda
rą Lietuvos žmonių šir
dyse. Mūsų žmonėms lie
pos 21-oji buvo Lietuvos 
pavergimo, baisaus tero
ro, žmogaus teisių atėmi
mo ir visiško lietuvio de
gradavimo juodoji diena. 
Štai kodėl ir tos bolševi
kų išprievartautos šypse
nos filmai tebuvo paka
ruoklio šypsenos, ir tie 
patys šokiai — mirštan
čiųjų šokiai. Tiesa, kad 
bolševikams pavyko su
varyti gyventojus į Vil
nių, surinkti nemažą 
žmonių masę, bet taip 
pat tiesa, kad jų širdyse 
nebuvo nei džiaugsmo, 
nei ramybės.

• Stalino ženkle
Visa šventė, kaip jau 

buvo minėta, praėjo Sta
lino kulto ženkle . Dar
niekada jis nebuvo taip 
garbinamas, kaip dabar. 
Ir iš viso, jokiam dievui 
visais laikais nebuvo su
teikta tiek daug išvirši
nio liaupsinimo, kaip Sta
linui. Rašytojas A. Venc
lova šį dalyką taip išreiš
kia: “Mūsų šalyje nėra 
mylimesnio vardo už Le
niną ir Staliną. Už Stali
ną nėra mylimesnio žmo
gaus viso žemės rutulio 
žmonėms”. (Tiesa, 1950. 
VII. 20).

• Medalių lietus
LTSR dešimtmečio pro

ga okupuotoje Lietuvoje 
tikrai lijo medalių lietu
mi: komunistų valdžios 
patvarkymu buvo apdo
vanota įvairiais masko
liškais pasižymėjimo žen
klais daugiau kaip 3,000 
Lietuvoje gyven ančių

MMM

šviesa >
Cicero, Illinois. — Amerikos pastangomis jau duota Vo

kietijai žalia šviesa. Vadinasi, kelias atviras. Vokietija gali pra
dėti važiuoti į savistovų gyvenimą. Kaip greit Vokietijai seksis 
riedėti, ką ji bevažiuodama užkliudys ir ką apvers, pamatysi
me. Aišku, bus visko — gero ir blogo.

Tiesa, taikos sutarties su Vokietija niekas dar nepasirašė. 
Bet Amerika, Anglija ir Prancūzija jau pasakė, jog karas su 
Vokietija baigtas. Vokietija jau nebe priešas, o sąjungininkas 
kovai su agresija. Dar daugiau pasakyta: kas puls Vokietiją, 
tas bus Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos priešas. Aišku! Ir 
dar truputį daugiau: Vokietijai duota teisė turėti užsienyje 
atstovybes, pradžioje dar ribotas. Bet ir čia jau žalia šviesa. 
Vadinasi, padaryta tas, kas turėjo būti atlikta tuojau karui 
pasibaigus.

Viso šito darbo aritmetika tokia. Sovietai turi Vokietijoje, 
savo zonoje, 27 divizijas. Sovietai, be to, sudarė savo zonoje 
armiją iš ginkluotų vokiečių — 5 divizijas, 80,000 kareivių. Ir 
dar sovietai laiko pilnai apginklavę 170 divizijų namie. Kam 
sovietams reikalinga tiek.daug kariuomenės? Gintis? Nuo ko 
gintis? Vokietijoje iki šiol buvo 2 amerikiečių divizijos, 2 britų 
ir 3 prancūzų. “That’s all”.

Padėtis, žinoma, neatrodo graži. Sąjungininkai liejo krau
ją, kol nugalėjo vokiečius. Dabar turėtų guldyti galvas kad, 
vokiečius apgintų nuo sovietų. Ar negeriau tat užkinkyti pačius 
vokiečius pakariautų ir dar sąjungininkams padėtų? Pasakyti 
lengva, bet padalyti daug sunkiau. Kai vokietis išeis kariauti, 
tai nežinia, kada ir kur jis sustos. Dėl to ilgai, labai ilgai dels
ta, galvota, kol šaltas karas netikėtai labai sušilo. Tik dabar 
šūktelėta vokiečiams: “Come on, meine Herren!” Laukti nebė
ra ko. Ir taip jau pavėluota.

Aišku, kad vokiečiai apsiginklavę galvos ne vien apie tai, 
kaip gintis. Jie pagalvos ir apie savo buvusias žemes rytuose.- 
O tų žemių ten daug būta. Ar nepradės vokiečiams atrodyti, 
kad būtų geriau, jei sovietai atsidurtų ten, kur jų vieta — rus- 
kių žemėje. Žinoma, bus daug tokių, kurie šioms vokiečių min
tims .nepritars ir net gi priešinsis. Bet bus ne mažai ir tokių, 
kurie viešai ar slaptai labai tam pritars.

Vokietija dar silpna ir tik pamažu stiprės. Bet šiaip ar* 
taip, naujas istorijos lapas jau pradėtas rašyti. Jį pradėjo Ame
rika. Ir ta istorija lietuviams gali būti labai įdomi ir svarbi.

A Amerikos gydytojai ir jiems artimos organiza
cijos mano išleisti rinkimams 20 milijonų dolerių, 
kad nebūtų išrinkti į kongresą ir senatą tokie atsto
vai, kurie balsuotų už projektuojamą įstatymą įves
ti ligonių kasas, kaip yra kituose kraštuose.

A Per aštuonius šių metų mėnesius auto mašinos 
yra atėmusios gyvybę 21,500 žmonių. Maža vilties, 
kad šie metai nepriartėtų prie didžiausio 1941 metų 
rekordo, kai buvo užmušta apie 40,000.

A Hudson auto motorų bendrovės darbininkai Det
roit, Mich., spalio 1 d. nutarė baigti šešių dienų strei
ką ir grįžti į darbą. Pašaukiami darban palaipsniui 
iki antradienio.

A Garry Davis, amerikietis, paprašė Jung. Vals
tybes atnaujinti Amerikos pilietybę, kurios jis atsi
sakė 1948 m. Paryžiuje, skelbdamas pasaulinę pilie
tybę, kurią jis tik vienas, tur būt, buvo priėmęs.

Barono Miunchhauzeno nuo
tykiai. Parašė G. A. Buerger. 
Vertė M. A. Išleido “Gabija” 
Amerikoje 1950 m. Knygelė 
skiriama vaikams. Kaina — 
$1.25.
• Jung. Valstybių Darbo se

kretorius Maurice J. Tobin pa
reiškė, kad dabartiniu metu 
reikalingos moterys darbui. 
To reikalauja produkcija.

maskolių, žydų ir tų lie
tuvių, kurie daugiausia 
pasižymėjo ar tai dirbda
mi bolševikams, šnipinė
dami jų naudai, ar tai 
pataikaudami okupan
tams ir besąlygiškai 
klausydami jų parėdymų. 
Jų pavardėmis išmargin
ta visa bolševikinė spau
da.

Lt. Puller iš Salida, Va., yra 
vienas iš daugiausiai apdova
notų Korėjos kare. Imant 
Seoul miestą jis pribūdavo vi
sur, kur tik pasireikšdavo už
sibarikadavę ir iš pasalų puo
lantieji komunistai.

i

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
Kiekvienam yra 

būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 
papiginta kaina 

tik už $3.00.

English - Lithnanian Dictionary
Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 

apdarais, 400 pusi.
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Paralelės ir kolonos
Politika, sakoma, visada yra lanksti, tačiau to

kio lankstaus nugarkaulio, kaip bolševikų, reikėtų 
gerai paieškoti. Jis ir labai lankstus ir pakankamai 
kietas, lyg plienas, iš kurio Stalinas sau vardą nuka
lė. Tomis dviems priemonėmis — lankstumu ir kie
tumu — jis kala visą pokarinę pasaulio politiką. Kas 
dar kalba, kad tas Kremliaus voras nori pasaulį val
dyti, apsirinka: jis jį jau valdo kolonomis ir parale
lėmis. Kolonos sudaro kietą kumštį, o paralelės — 
lankstų nugarkaulį.

Pirmoji paralelė buvo nutiesta Stalino ir Hitle
rio derybų. Ji perskrodė Baltijos valstybes, Lenkiją 
ir Rumuniją. Du žudikai buvo susitarę, kad nei vie
nas iš jų per tą paraleię nelips, bet ir vienas ir antras 
taikėsi, kaip čia pirmam perkopti. Kai Hitleris šoko 
ir apvirto, tai Stalinas tą paralelę nukėlė toliau į Va
karus, net už Hitlerio lavono. Dabar ji perkirto Va
karų Europą nuo Luebecko iki Triesto, o Tolimuose 
Rytuose aprėpė visą, kiek galėjo, išskyrus tiktai pu
sę Korėjos apendicito.

Sovietų diplomatija nustatinėdama paraleles, 
visada prisiekinėjo, kad už jų raudonarmietis durklo 
tai jau nekiš. Ir nekišdavo: jį įduodavo penktoms 
kolonoms, kurias papildydavo parengtais raudonar
miečiais. Taip buvo deginama Graikija ir padegta 
Korėja. Kremlius tikėjosi, kad čia paralelė lengvai 
pasistūmės iki Japonijos, bet gavo per nagus. Dabar 
sovietai raito savo nugarkaulį, kad tik tos paralelės 
vakariečiai nenukeltų arčiau jų sienos. Mat, išsipū
tusiam trauktis, labai pavojinga: vienas bakšterėji- 
mas gali baigtis katastrofa.

Vakariečiai norėtų išvengti katastrofos, bet 
norėtų taip pat nusikratyti ir visų paralelių. Jos iš
vedžios ne tiktai žemėlapyje, bet visam gyvenime, 
kur tik bolševikai prisiliečia. Paralelėmis, kaip ko
kiais geležiniais virbalais, jie iš kitų išsiskiria, kad 
jų neliestų, bet už tų sienų kaišioję durklą, kur tik 
gali. Politika labai patogi: mūsų nelieskite, o jus 
badysime. Ir taip visą laiką ir visuose kraštuose ba
do savo raudonomis kolonomis. Jų tikslas yra aiš
kus: taip pat panaikinti paraleles, kad į visą žemės 
rutulį galėtų apsemti viena raudona masė. Paralelės

• Steigiami didieji 
kolchozai

Visoje Tarybų Sąjun
goje šiuo metu vykdomas 
didžiulis žemės ūkio per
tvarkymas. Mat bolševi
kams jau beveik nuo pa
čios revoliucijos pradžios 
nesiseka tvarkyti žemės 
ūkį. Per eilę metų čia bu
vo ieškota naujų kelių ir 
vis dar neužeita ant tik
rojo. Paskutiniu metu 
galutinai paaiškėjus, kad 
kolchozų sistema neša 
vargą ir skurdą, buvo 
sumanyta kita reforma— 
stambiųjų pramoninių 
žemės ūkių arba didžiųjų 
kolchozų kūrimas. Jau 
pereitais metais TSRS 
žemės ūkio ir kolchozų 
ministerijose įvykdyti 
žymūs asmeniniai pakei
timai, pašalinant, o kar
tais net suimant, senuo
sius žemės ūkio vadovus. 
Naujieji ėmė jungti ke
lius kolchozus į vieną. 
Taip Maskvos srityje iš 
6,069 veikusių kolchozų 
tepaliko 1,570, kitaip ta
riant, iš kiekvienų 4-ių 
kolchozų buvo sukurtas 
vienas naujas. Panašiai 
buvo padaryta Leningra
do, Kolomensko Uch- 
tomsko, Jegorjevsko, Za- 
gorskio, Ramensko ir ki
tuose rajonuose.

Prieš trejetą mėnesių 
Minske įvykęs komunis
tų partijos vadų suvažia
vimas nutarė panašiu bū
du pertvarkyti ir Gudijos 
kolchozus. Atrodė, kad 
Lietuvos kolchozai nebus 
bent tuo tarpu pajudinti, 
tuo labiau, kad ne visa 
Lįphvrnc ŽP^ė fmknlcho-

zinta, o tačiau...
• Ruošia naujus kadrus

Rugpiūčio mėnesį iš 
Maskvos grįžo apie 30 
asmenų — Lietuvos ko
munistinio jaunimo eks
kursija. Ji susidėjo iš ko
munistų partijai atsida
vusių komjaunuolių, kol
chozų pirmūnų, pirminin
kų, brigadininkų, trakto
rininkų, skaityklų vedė
jų, propagandininkų ir 
vieno kito agronomo. 
Ekskursantai aplankė vi
są eilę sovietų stambiųjų 
kolchozų Pama s k v ė s, 
Uchtomsko, Vorošilovo, 
Ramensko ra jo nuošė, 
Gorkuose. Tai nebuvo 
pripuolama ekskursija, 
nes niekas iš Lietuvos, 
be partijos duoto uždavi
nio, į Rusiją nevažiuoja. 
“Ekskursantų” sąrašą 
sudarė komunistų parti
ja ir neužmiršo pasiųsti 
čia kolonizuotų rusų at
stovų (A ksenija Šerne n - 
kova, E. Pogodin, ir kt.). 
Grįžus jiems, pasipylė 
spaudoje ir per radiją, 
kaip iš didžiulio pagyrų 
maišo liaupsinimai sovie
tų stambiųjų kolchozų 
garbei. Šie 30 ekskursan
tų — tai naujųjų kolcho
zų vadovai.

• Propaganda ir 
literatūra

Iki šiol smulkiąją kol
chozinę santvarką spau
doje ar kitu būdu gyrė 
bolševikų propagandi
ninkai staiga pradėjo ją 
peikti: girdi, čia ir di
džiulė biurokratija, ir 
laukų derlingumas men
kas, ir gyvulininkystė ne
išvystyta, ir žemės ūkio

mašinų stinga, ir žmonės 
neturtingai gyvena, ir 
trobų nesą galima pasi
statyti, na, žodžiu, tikras 
vargas ir skurdas. Išei
ties betgi esanti didžiuo
se kolchozuose: reikią 
jungtis į didesnius kol
chozus lygiai taip, kaip 
broliška didžiarusių res
publika.

Lietuvos TSR valstybi
nė politinės literatūros 
leidykla išleido net 100,- 
000 tiražu VKP(’d) cen
tro komiteto ir MK se
kretoriaus drg. N. S. 
Chruščiovo naują veika
lą lietuvių kalba: “Dėl 
kolūkių ir MTS eilinių 
uždavinių ryšium su 
smulkiųjų žemės ūkio 
artelių sustambinimu”. 
Ši Chruščiovo knyga, ku
rios autorius praktiškam 
vadovauja naujai žemės 
ūkio sistemai Sovietų Są
jungoj, turi būti naujoji 
“evangelija” ir Lietuvos 
kolchoznininkams.

• Darbas pradėtas nuo 
Šiaulių

Kolchozų sustambini- 
mas Lietuvoje jau pradė
tas. Ir pradėtas vykdyti 
nuo pačių geriausių že
mių — Šiaulių apskrities 
ir srities. Tai padaryta 
sąmoningai. Viena, kad 
Šiaulių srityje jau beveik 
visiškai baigti mažųjų 
kolchozų steigimo darbai 
ir nemažiau kaip 937c vi
sų ūkininkų yra įstoję į 
kolchozus. Antra, geres
nėse žemėse, esant ir la
bai blogai tvarkai, vis 
dar gali kai kas užaugti.

• Kaip atrodo naujieji 
kolchozai

bolševikams yra tik laikinas dalykas, o kolonos — 
pastovios. Pirmosios yra slankiojamos, o antrosios— 
stiprinamos. Taip laikomas neramybėje pasaulis, 
kartais nežinąs ką daryti.

Tad nėra taip lengva išspręsti ir 38 paralelės rei
kalą. Jis rišasi ne su viena Korėja. Jis sujungtas su 
vakariečių apsisprendimu: leisti ir toliau bolševi
kinėms kolonoms veistis šiapus geležinių paraleiių, 
ar vieną kartą baigti su visa ta Kremliaus makaly
ne? L. Kn.

Tuo tarpu mes dar ne
turime pilno tokio kol
chozo vaizdo, tačiau jau 
galime kai ką išsitarti, 
nes tokių kolchozų Lie
tuvoje yra. Štai neper- 
daug senai Pakruojo ra
jono “Pergalės” kolcho
zas buvo sujungtas su 
ten šalimais esančiu “Ša
knio” kolchozu. Naujas

kolchozas pavad i n t a s 
“Pergalės” vardu ir turi 
dabar 1,402 ha žemės. 
Šiaulių rajone prie 2a- 
džiūnų kolchozo prijung
ta “Mamaičių” ir “Siu- 
baičių” kolchozai. Jung
tiniame kolchoze žemės 
plotas pasiekė 1,522 ha. 
Tame pačiame rajone su
jungti “Tarybinės Že
mės”, “Sauginių” ir “Ra
kandžių” kolchozai. Su
stambintas kolchozas tu
ri 1.037 ha žemės. Pana
šiai padaryta ir kitose 
vietose. Iš viso, Šiaulių 
srityje naujų didžiųjų 
kolchozų steigimas vyk
domas smarkiu tempu. 
Padarius pirmuosius mė
ginimus čia, imta pana
šius bandymus daryti ir 
kitur. Aukštaitijoje.

Senuose smulkiuose 
kolchozuose tebuvo su
teikta 250 - 300 - 500 ha 
žemės. Naujieji turėsią 
žymiai daugiau — nema
žiau 1,500 ir iki 5,000 ha.

• Vėl perstatys trobesius
Nors Lietuvos žemė ne

buvo dar visiškai sukol- 
chozinta, tačiau daugely
je vietų jau buvo spėta 
pradėti statyti kolchozi
niai (bendrieji) klojimai, 
klėtys, tvartai. Čia buvo 
sutelkta iš ūkininkų vals
tybės ir kolchozo labui 
atimti grūdai, javai, pa
šaras, galvijai, žemės 
ūkio inventorius. Šie kol
chozai turėjo virsti kai
mais. Vienkiemiai jau 
buvo pradėti griauti, tro
besiai keliami į kolchozų 
centrus. Tačiau, aplamai 
Lietuvos žmonės statyba 
•nesiskubino: niekas iš 
ūkininkų, kad ir labai 
smulkių, netekęs savo 
žemės, nenorėjo netekti 
ir gimtojo namelio, ku
riame jis dar šiaip taip 
laikėsi. Į naujas kolcho
zu gyvenvietes išsikėlė 
daugiausia tik komunis
tų partijos aktyvistai. 
Tačiau, šie dabar skau
džiai nuvilti: jie, nespėję 
čia įsikurti, turės pames
ti savo naująsias gyven
vietes ir keltis dar į ki
tas — stambiųjų kolcho
zų centrus.

____________________

• Naujus kolchozus 
sutinka nenoriai

Naujieji kolchozai kilo 
ne iš Lietuvos žmonių va
lios. Jie kuriami vykdant 
naują sovietų žemės ūkio 
ekonominę politiką. Pa
čioje' Rusijoje, ypač Uk
rainoje, kur jau seniai 
palaužta ūkininko indivi
dualybė, dėl šios siste
mos kilo rimtų bruzdėji
mų, net sukilimų. Ir Lie
tuvos žmonės, netgi ko
munistų vadovai, juos 
sutinka nenoriai. Mažes
niame kolchoze, kuris 
mūsų žmonėms priminė 
stambesnį ūkį, buvo vis 
geriau: čia ir žmonės sa- 
vesni; ir su administraci
ja galima buvo geriau 
sugyventi, ir iš šalies ko
kią vištą, mažą galviją 
ar daržovę užsiauginti. 
Bolševikų parei g ū n a i 
spaudoje niekur nekalba 
apie asmeninius žemės 
sklypelius (iki *4 ha) 
naujuose kolchozuose, 
kuriuos valstiečiai turė
jo mažuose kolchozuose. 
Atrodo, kad tokių skly
pelių čia jie nebeturės. Ir 
kontrolė bus žymiai 
griežtesnė: sunkiau ką 
nors iš šalies užauginti, 
o dar sunkiau parduoti.

• Tikrieji naujų kolchozų 
tikslai

Kai kuriuose smulkiuo
se kolchozuose Rusijos ir 
Lietuvos žmonės buvo 
susikūrę šiek tiek paken
čiamą gyvenimą. Atida
vus, kad ir milžiniškas 
prievoles valstybei, jiems 
dar likdavo beveik pa
kankamai duonos. Kai 
kur rusams čia buvo 
sunkiau infiltruoti savo 
agentų, NKVD-istų ir ki
tų “aktyvistų”, kurie 
sektų žmonių galvojimą. 
Vaikų ir jaunimo auklė
jimas žymia dalimi buvo 
atliekamas šeimose. Ka
ro metu tokie kolchozai 
galėjo būti netgi pavo
jingi sovietinei santvar
kai, nes mažesnis žmonių 
skaičius kolchoze lengvai 
galėdavo susitarti ir Rai
ką nuslėpti nuo valstybės 
akių. Tas jau tikrai ne
bus įmanoma padaryti 
dideliame kolchoze.

------- y
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Jei kas atkiša duonos žiaunelę, jis 
priima ir nusiėmęs suplyšusią mučę, žemai 
nusilenkia. Jo plaukai tankūs, bet visai žila 
barzda. Veidas kiek raukšlėtas bet atrodo 
jaunyvas. Eina, pasiremdamas stora šakota 
lazda, kairia ja koja kiek šlubčiodamas. Nie
kas ypatingo dėmesio į jį nekreipė, ypač, 
kad vos į kelintą dieną užkliūdavo. Perdaug 
į akis nelindo. Elgeta kaip elgeta. Nemažai 
jų priviso, bolševikams atėjus. Ne vienas 
ūkininkas, žemės netekęs, ėjo per kaimus 
šunų lodyti. Nebe jis vienas čia ateina. Ir 
taip pat ne jis vienas bijo arti namų prieiti— 
žiauraus šeimininko vengia kaip ugnies. Bet 
šis elgeta žymesnis už kitus.' Kažkaip įdo
miau akį patraukia.

Vieną kartą jis netyčia susidūrė su Kur- 
nosovu, kurs buvo atėjęs darbininkų pažiū
rėti. Dar iš tolo Kumosovą pamatęs, elgeta 
gana sparčiai pasileido šlubčioti į netolimą 
alksnyną. Kurnosovas garsiai jį šaukė atei
ti, bet elgeta dar greičiau šlubavo. Kurno
sovas užsiundė jį šunim, kurs jį pasivijo pas 
patį alksnyną, bet nelojo, nė nekando, tik 
uodega draugingai mosavo. Paskui abudu 
alksnyne išnyko. Šuva sugrįžo. Kurnosovas 
piktai į jį akmeniu sviedė. Šuva nubėgo na
mo.

— Kas jis per vienas? — Kurnosovas pik
tai paklausė vieną pasisukusį darbininką. 

Kacapas pečiais patraukė.
O kas jį žino. Elgeta, ir tiek. Daug čia 

jų valkiojasi.

— Šunims juos siundyti O šitą tai sugau
ti ir pas mane atvesti!

Kacapas tik ranka numojo.
— Jei juos visus gaudyt, tai nebus kada 

nė dirbt.
— Ne visus, tik šitą vieną. Jis į šnipą pa

našus.
Keletą dienų elgeta nepasirodė. Darbinin

kai net kiek jo pasigedo. Bet štai tą pačią 
dieną, kada Kurnosovas pas Balaganovą bu
vo nuvykęs, elgeta išniro iš alksnyno ir be
sidairydamas nušlubavo tiesiog į daržinę ir 
visus įsikasė į šieną, tik galva pasiliko kiek 
iškišta. Taip įsikasęs užkando duonos su svo
gūnais' ir jau buvo besiruošiąs pasnausti, 
kaip štai išgirdo kažką ateinant. Visas su
stiro ir kyštelėjęs ranką į kišenių, kažką su
spaudė: ne tai duonos gabalą, ne tai ginklą. 
Tačiau greit nusiramino: pro užmestą ant 
galvos šieną pamatė įeinantį į daržinę Kur- 
nosovo sūnų Dimitrą. Elgeta šyptelėjo, ma- 

• tyt, gerai jį pažino. Dimitras taip pat įlindo 
į šieną, kiek tolėliau nuo elgetos slėptuvės. 
Elgeta nelabai jaukiai jautėsi: negalės lais
vai krutėti. Bet netikėtumas Dimitro atsi
lankymo tiek pakurstė jo smalsumą, kad vi
si nepatogumai buvo pamiršti. Ir noras pa
snausti perėjo, ypač kad dar toli buvo vaka
ras. Sulaikęs alsavimą, elgeta laukė. Jam 
atrodė, kad laukimas amžiais nepasibaigs. 
Tikrovėje tik už pusės valandos pradėjo 
vykti visai neįmanomi dalykai.

Į daržinę įėjo Kurnosovas ir Danutė. El
geta, rodos, nenustebo, tik išpūtė akis ir 
pastatė ausis. Daržinėje buvo suolelis, ant 
kurio juodu atsisėdo. Kurnosovas buvo rau
donas kaip iškeptas vėžys, Danutė nusigan
dus ir apsiašarojus. Kurnosovas kalbėjo, Da
nutė klausėsi. Pradžioje nebuvo girdėt ką 
jis kalba, paskui įsismagino, ir elgeta girdė

jo kiekvieną jo žodį. Dimitras buvo arčiau ir 
taip pat turėjo girdėti.

— Kaip matai, — Kurnosovas kalbėjo, — 
viskas nuėjo velniop, ir vis dėl tavo bepro
tiško užsispyrimo. Kad būtum man išdavus 
kaltininką, aš būčiau atpasakojęs Balagano- 
vui tavo žodžiais, ir viskas būtų baigta.

— Juk aš jums sakiau, — tarė Danutė, — 
kad kaltininkė tik aš viena. Reikėjo Balaga- 
novui mano žodžius atkartoti, ir viskas bū
tų baigta. Tad ne aš, bet tamsta viską suga
dinai.

— Et, ir vėl niekus plepi. Įsikalei į galvą 
nebūtus dalykus ir nori, kad kas tikėtų. Ar 
manai, kad Balaganovas būtų tikėjęs, kad 
tokia jauna žąsiukė galėjo sustatyti tokią 
dainą, išmokyti jos gudresnius už save ber
nus, priversti juos viešai dainuoti tokioj vie
toj, kur klauso niekšiausias šnipas? Balaga
novas ir mane būtų kvailiu išvadinęs ir snu
kį man sudaužęs, kad aš jį tokiu pat kvailiu 
skaitau. Ar gi jau nė tiek negali suprasti?

— Tamsta gudragalviškai išvedžioji, bet 
aš vis vien tiesos laikausi: tik aš viena kalta.

— Kalbi kaip papūga. Kas tau tuos žo
džius įkalė: Algis, ar Dimitras?

— Nė vienas, nė kitas. Nesvarbu, kas dai
nelę sugalvojo, bet šventa tiesa, kad aš iš
drįsau ją dainuoti. Aš pradėjau, jie tik iš 
draugiškumo padėjo. Taigi aš tikroji kalti
ninkė.

— Aha! jau prasitarei. Sakai, nesvarbu, 
kas dainelę sugalvojo. Reiškia, ne tu, tik 
vienas iš tų dviejų, arba abudu. Ledas jau 
pralaužtas. Klausyk, Danute. Dar yra vilties. 
Jeigu tuos žodžius Balaganovui pakartosi, 
tai viskas galima pataisyti. Išgelbėsi save, 
mane ir Eglutę. Su Algiu ir Dimitru — tuš
čia jų. Jie jauni vyrai, gali kiek pakentėti. 
Matai, dėl tavęs aš ir sūnų pašvenčiu. Taigi 

būk išmintinga — išduok abudu. Tuomet 
tikrą tiesą būsi pasakius. Aš taip ir žinau, 
kad juodu drauge tą dainušką sudėstė, pri
taikė gaidą ir prikalbino tave pradėt dai
nuot — taip sau, besmegeniško atkaklumo 
dėlei. Juk taip ir buvo, ar ne? Pasakysi tą 
Balaganovui, Duniaša? Tark tik vieną žodį 
— taip.

— Aš neišduosiu nė Algio, nė Dimitro! — 
tvirtai atsakė Danutė.

— Kuomi jie tokią tavo malonę užsitarna
vo?

— Algis mano brolis, o Dimitras mano... 
draugas.

— Meilužis — norėjai pasakyti, — su
šniokštė Kurnosovas. — Na, palauk. Nenori 
manęs klausyt, tai aš išblaškysiu tavo kvai
lą heroizmą. Tu nori pagarsėti istorijoj kaip 
Lietuvos kankinė, bet tavo kančios bus to
kios, apie kurias knygose nerašoma. Tu ne
žinai, kas yra čeką, tu tik įsivaizduoji. Če
kistai kankina merginas ir moteris skirtin- 
giau kaip vyrus. Moteris jie suvalkioja kaip 
kokias mazgotes, paskui jas kankina su žvė
riškiausią neapykanta. Tai dar ne viskas. 
Tu matomai nori, kad ir mane pakankintų, 
tur būt manai už tėvus atkeršinti. Be reika
lo. Ne aš tavo tėvus išdaviau, Knyslys tai 
padarė. Bet tu užsispyrei ir mane į tardymą 
įtraukei. Už ką? Už tai, kad aš tave myliu, 
o tu Dimitrą įsimylėjus ir manęs neapkenti, 
nes aš jums mylėtis trukdau. Gerai, kerštas 
už kerštą. Pamatysi, kad ir aš keršyti moku.

— Tovarišč Kurnosov, kam tokie baisūs 
žodžiai! — sušuko Danutė. — Aš prieš 
tamstą jokio keršto neplanuoju. Prisiekiu, 
kad ne!

— Netovariščiuok mane ir neprisiegauk,
tas nieko negelbės. 1
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TAUTOS FONDO REIKALU
Kas yra Tautos Fondas?
Lietuvi, aukok Tautos Fon

dui! Tai yra tavo būtina pa
reiga pavergtai ir žlngdomai 
Tėvynei. Tavo auka bus tavo 
pateisinimas, kad dabar gyve
ni laisvuose, demokratiškuose 
Vakaruose. Tai bus tavo pasi
teisinimas, kai grįši į išlais
vintą Lietuvą.

Tais maždaug žodžiais mūsų 
kovai vadovaują organai — 
VLIK’as ir Vykdomoji Tary
ba — dažnomis progomis krei
pėsi ir kreipiasi j lietuvį trem
tinį ir į mūsų emigrantinę vi
suomenę. Ir vis tik atsiranda 
daug kas, kas dar ir šiandien 
klausia: kas yra Tautos Fon
das ir kam T. Fondas reika
lingas?

Trumpai atsakydamas tą 
klausimą, pasakysiu: tai yra 
mūsų rezistencijos sukurtas 
iždas vesti kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą. Tai yra svar
biausias tai kovai vesti mūsų 
ginklas, be kurio visos mūsų, 
didžiausio pasišventimo žadi
namos pastangos, dažnai liktų 
be realių pasėkų. T: Fondas 
yra tylus, bet ištikimas mūsų 
kovos palydovas, be kurio pa
ti kova būtų neįmanoma.

Truputis žinių iš T. Fondo 
praeities.

T. Fondo užuomazga buvo 
padaryta dar Lietuvoj 1943 
m., kai jungtinė mūsų rezis
tencija sudarė Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą (VLIK). Mūsų kova su 
ruduoju okupantu tuomet 
taip pat buvo reikalinga lėšų, 
kad ir ne tiek, kaip dabar. 
Rezistencija pati turėjo jomis 
pasirūpinti, šaukdamasi mūsų 
visuomenės paramos. Kai ko
va su okupantu savoj žemėj 
reikalavo nemokamo darbo, 
neatlyginamų žygių ir pasiau
kojimo, pinigas ne tiek svėrė. 
Jį dažnai atstovavo iš visur 
savųjų tiekiama parama ir 
jausmas, kad bėdoj būsi visų 
gelbėtas. Kiek pinigo buvo 
tuomet reikalinga, jį parūpin
davo stambios aukos mūsų vi
suomeninių organizacijų, kar
tais ir privačių asmenų. Tada 
nebuvo renkalo sudaryti di
desnes pinige atsargas.

VLIK’o narių dauguma pa
teko Hitlerio Vokietijon per 
kalėjimus ir koncentracijos 
lagerius, ir tik alijantai 1945 

metais atidarė jiems kalėjimo 
duris. įšėjo iš jo pusgyvi. Iš 
Lietuvos Vokietijon buvo at
keltas tik T. Fondo vardas, be 
cento jo kasoj ir be rezervų 
užsieny.

Ne vienas buvusiųjų mūsų 
pareigūnų, stovėjusių įstaigos 
ar įmonės priešaky, bėkdamas 
nuo bolševikų, Vokietijon per
gabeno nemaža vertingo vals
tybinio ar visuomeninio turto. 
Bet kai 1945 m. T. Fondo Val
dyba spausdintu atsišaukimu 
kreipėsi į tuos asmenis, kad 
praneštų, kokio visuomeninio 
turto yra atvežęs, atsakymas 
buvo klaiki tyla. Tos tylos 
mes neturėtume užmiršti ir 
grįžę išlaisvinton Lietuvon. 
Tik viena, kita organizacija 
sąžiningai ir tvarkingai per
davė T. Fondui jų turėtas lė
šas.

Tautos Fondas tremty
T. Fondui ir tremty beliko 

vienintelis lėšų šaltinis — tai 
mūsų tremtiniai ir mūsų se
noji emigracija. Valstybiniai 
mūsų fondžti liko “įšaldyti” ir 
mums neprieinami. Už tai mes 
galime didžiuotis gyvu jautru
mu mūsų tautos dalies, atsi
dūrusius už tėvynės ribų. 
VLIK’o paskatinti mūsų trem
tiniai, patys gyvendami vargo 
metus, gausiomis ir nuošir
džiomis aukomis iš karto pa
rėmė T. Fondą ir mokėjo jį 
remti per visą skurdųjį trem
ties metą. Mūsų senoji emi
gracija su tokiu pakiliu entu
ziazmu stvėrėsi šalpos darbo 
ir mūsų politinės veiklos rė
mimo, kaip reta kita tauta.

Mūsų tremtinių bendruome
nė iš karto remdavo T. Fon
dą atsitiktinėmis aukomis, 
renkamomis per aukų vajų. 
Nors T. Fondas ir gaudavo 
per tokius vajus žymias su
mas, bet tremčiai nesibaigiant 
ir Lietuvos bylos gynimą rei
kiant vis stiprinti, aiškėjo bū
tinumas parūpinti T. Fondui 
pastovias ir pakankamas lė
šas. Dėl to V. Tarybos pasiū
lymu VLIK’o buvo nusistatyta 
kviesti mūsų tremtinius, kad 
savanoriškai apsidėtų pasto
viu mokesčiu Lietuvos laisvi
nimo reikalui. Tuo pat būdu 
turėjo būti aprūpinami ir pa
čios tremtinių bendruomenės 
reikalai.

Reikėjo nemažų pastangų, 

kad tas lėšų parūpinimo būdas 
įsigyventų. Bet tikslas buvo 
pasiektas. Per paskutinius 
tremties metus vadinamas so
lidarumo mokestis jau buvo 
visų pastoviai mokamas, jei 
tik bendruomenės organai ne- 
apleisdavo jį išrinkti. Jis da
vė pagrindą vad. organų pa
stoviai veiklai, davė jiems ga
limumo tą veiklą planuoti il
gesniam laikui ir ją vykdyti 
su įsitikinimu, kad dėl lėšų 
stokos ji nebus staiga nu
traukta.

JAV lietuvių parama
VLIK’as ir V. Taryba vis 

tik nebūtų galėję išvystyti 
Lietuvos bylos ginimą tokiu 
mastu, kaip tai yra padaryta, 
jei šalia tremtinių jiems nebū
tų pagalbon atėjusi mūsų se
noji emigracija. Kalbant apie 
mūsų senąją emigraciją, ten
ka suprasti jei ne išimtinai, 
tai didžiausia dalim Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvius. 
Apsijungę Amerikos Lietu
vių Taryboj, jie visą laiką rė
mė ir teberemia mūsų vad. 
organų veiklą stambiomis pi
niginėmis aukomis. Nekalbant 
apie JAV lietuvių labai nuo
širdžią tremtinių šelpimo ak
ciją, BALF’o suorganizuotą ir 
vykdytą, ALT’os nuopelnai 
mūsų kovoj už Lietuvos išlais
vinimą ir ALT’os Vykdomojo 
Komiteto nepailstomi žygiai 
JAV vyriausybėj ir visuome
nėj padėjo Lietuvos bylą gin
ti jai sunkiausiais momentais 
ir per penkerius pokarinius 
metus išlaikyti ją gyvą JAV 
vyriausybės politiko j. Tie ALT 
nuopelnai, kartu išryškinę lie
tuvių tautos nuostabų vienin
gumą jai likiminės reikšmės 
laikc^arpiais, mūsų tautos is- 
torijij sudarys vieną jos gra
žiausių lapų.

Kaip vedama atskaitomybė?
Visuomeninis pinigas yra 

reikalingas, kad būtų panau
dojamas tikslingai, taupiai ir 
kad jį tvarkytų švarios ran
kos. Dažnam aukotojui gal 
ateina galvon mintis, ar taip 
yra daroma ir su jo T. Fon- 
dan dedamu bendram mūsų 
reikalui skatiku. Dėl to norė
čiau trumpai paaiškinti, kaip 
yra naudojamos ir tvarko
mos T. Fondo lėšos. Finansų 
politinei veiklai rūpinimas ir 
kartu T. Fondo reikalų kas-

DAB.B1NIHKAS

dieninis tvarkymas bei at
skaitomybė yra pavesti Fin. 
Tarnybos valdytojui, V. Tary-
bos nariui. T. Fondo lėšoms 
tvarkyti, jų saugumui prižiū
rėti, nustatyti lėšų naudojimo 
ir jų laikymo tvarkai, ieškoti 
naujų pajamų šaltinių ir ap
tarti jų mobilizavimo būdams 
yra sudaryta T. Fondo Valdy
ba. T. Fondo lėšos vartoja
mos pagal kiekvienai įstaigai 
sudarytą, V. Tarybos paruoš
tą, VLIK’o apsvarstytą ir pa
tvirtintą sąmatą. Išlaidos ve
dama tiksli atskaitomybė; iš
laidos pateisinamos atitinka- 
fais išlaidų dokumentais — 
sąskaitomis. T. Fondo pinigai 

' turi būt vartojami taupiai, 
tikslingai, už tai prieš VLIK’ą 
atsako kiekvienos įstaigos 
valdytojas. Kas pusmečiui pa
sibaigus, Fin. Tarnyba sudaro 
sąmatas vykdymo apyskaitą 
ir T. Fondo apyskaitą, jas pa
tiekia V. Tarybai žiūrėti. Po 
to apyskaitos perduodamos 
Kontrolės Komisijai su visais 
dokumentais. Atskaitomybę ir 
dokumentus išžiūrėjusi. Komi
sija pateikia VLIK’ui savo 
pranešimą, kuriame iškelia 
jos rastus netikslumus ir da
ro savus pasiūlymus. Galuti
na sąmatos vykdymą tvirtina 
VLIK’as. Nė viena nesąmati- 
nė išlaidą nedaroma be atski
ro VLIK’o nutarimo.

T. Fondo tvarkymo pagrin- 
dan yra padėti tie patys dės
niai, kaip buvo tvarkomas 
valstybinis mūsų iždas Lietu
vos nepriklausomybės metais. 
Dar neatėjo laikas patiekti 
mūsų visuomenei pilną ir bu
halteriškai tikslią atskaitomy
bę iš T. Fondo surinktų ir 
veiklai išleistų sumų. Bet vi
sos atskaitomybės knygos 
yra saugiai laikomos ir laikui 
atėjus vad. mūsų organai at
siskaitys prieš mūsų visuome
nę.

Ateities rūpesčiai
Dabartiniu metu T. Fondas 

gyvena pereinamąjį ir kartu 
jo ateičiai lemiamąjį laikotar
pį. Nuo to, kaip susitvarkys 
lėšų Fondui tolimesnis pati
krinimas, priklausys ir toli
mesni VLIK’o bei Tarybos 
veiklos galimumai ir tolimes
nės mūsų kovos už Lietuvos 
išlaisvinimo eigą. Trys veiks
niai lemia dabartinę T. Fondo 
padėtį: baigiamas tremtinių 
įkurdinimas, mūsų senoji emi
gracija ir mūsų naujai įsikur
dinę tremtiniai.

Tremtinių įkurdinimas greit 
bus baigtas. Vokietijoj pasi
liks 3-4 tūkstančiai lietuvių, 
kurių didelį procentą sudarys 
senyvo amžiaus žmonės, pa
liegėliai bei invalidai ir vai
kai. Mažesnę liekančiųjų dalį 
sudarys darbingieji, negalį 
kur kitur įsikurti dėl įvairių 
priežasčių. Kartu su tuo be
veik išsenka vienas pagrindi
nių T. Fondo šaltinių. Sugrūs
ti į lagerius, negaudami ap
mokomo darbo, kas kartas vis 
labiau skursdami. mūsų trem
tiniai mokėjo vargo skatiku 
tiek paremti, T. Fondą, kad 
iš tų aukų buvo galima deng
ti VLIK’o ir V. Tarybos išlai
das veiklai Vokietijoj ir dar 
kai kas atidėti ateičiai. Dabar 
pajamos iš PLB Apylinkės 
Vokietijoj sudarys tik labai 
kuklią poziciją.

Mūsų senoji emigracija, tiek 
daug aukojasi ir jjolitinei mū
sų kovai paremti, ir tremti
niams šeipti pradeda “pavarg
ti”. Mes norime tikėti, kad se
najai mūsų emigracijai dar il
gam užteks jos dosnumo Lie
tuvos reikalui, bet tai tebūtų 
jos geros valios gražus pasi
reiškimas. Jai dėti ir toliau 
mūsų kovos finansavimo naš
tą neturime pagrindo ir mora
linių motyvų.

Buyo daug vilčių dėta į mū- 
tų naujai įsikurdinusius trem
tinius. Buvo laukta, kad jie, 
pastoviai uždarbiaudami, ga
lės ir norės stipriau paremti 
Fondą. Tie lūkesčiai tik iš da
lies pasitvirtino. Naujoji mū
sų emigracija ir dabar nuošir
džiai aukoja aukų vajų progo
mis. Bet tų aukų neužtenka 
parūpinti mūsų vedamai ko
vai pastovias ir pakankamas 
lėšas. Atsižvelgiant į vis didė
jantį santykių tarp. Rytų ir 
Vakarų įtempimą, atrodo, ne
išvengiamą konfliktą artėjimą. 
VLIK’o ir V. Tarybos veikla 
turi būti kiek tik galima stip
rinama. Kartu ji turi būti pa
stovi. numatyta ilgesniam lai
kui ir planingai vykdoma. Tas 
tuomet tebus galima, kai T. 
Fondo pajamos bus pastovios.

Jos turi būti ir pakanka-

Konfliktui bręstant reikės 
daugiau lėšų

mos. Stiprinama veikla savai
me pareikalaus didesnių išlai
dų. Nežiūrint viso taupumo, 
esamos sąlygos neleis išlaidų 
mažinti. VLIK’as ir V. Tary
ba pasilieka Europoj, kad bū

tų arčiau krašto ir arčiau le
miamųjų įvykių. Mūsų “veiks
niuose" dalyvaują asmenys 
jau dabar yra netekę kad ir 
kuklios IRO paramos. Trem
tinių įkurdinimui pasibaigus, 
jie neteks teisės bet kur emi
gruoti. Konfliktui bręstant, 
teks trauktis toliau į Vakarus 
ir naujos gyvenimo sąlygos 
nepalengvins T. Fondo uždavi
nių. Dėl to organai, kuriems 
yra paitkėtas mūsų kovos va
dovavimas, laiko savo prievo
le informuoti mūsų emigranti
nę visuomenę apie esamą pa
dėtį, jai primindami ir jos pa
reigą — sudaryti mūsų toli
mesnei kovai reikalingas ma
terialines sąlygas. Kad jų dar 
nėra, nemaža atsakomybės da
lį turi savo sąskaiton paimti 
ir mūsų “veiksniai”, kad lai
ku nepaskatino mūsų naująją 
emigraciją susirūpinti pasto
viu T. Fondo rėmimu.

Visų lietuvių pareiga remti
T. Fondą

Pastovios T. Fondo pajamos 
vienu būdu tegali būti patik
rintos — pastoviu savanoriš
ku, bet kiekivenam lietuviui 
moraliai privalomu apsidėji- 
mu Lietuvos laisvinimo reika
lui. Senosios mūsų emigracijos 
tolimesnė parama yra jos ge
ros valios reikalas. Bet mes — 
naujoji emigracija — bėgdami 
iš Lietuvos, palikome kraštą 
tokiu momentu, kada namie 
likusi tauta ryžosi iki galo iš
eiti kruviną Golgotos kelią. 
To mes neturime teisės nie
kuomet užmiršti, juoba, kad 
dabartinė tikrovė prašoko 
skaudžiausius numatymus. Ir 
jei norime pateisinti savo bu
vimą laisvuose Vakaruose, pa
tikrinti sau teisę grįžti išlais
vinton Tėvynėn su savygarbos 
pajautimu, turime viską dary
ti, kas mums pajėgu, kad ir 
čia jaustumės mūsų tautos 
kovų dalyviais.

Tuo neatsisakomos pareigos 
pajautimu VLIK’as ir V. Ta
ryba remia savo finansinį pla
ną parūpinti T. Fondui reika
lingas lėšas. Jos turi būti pa
rūpintos ilgesniam laikui, nes 
net ginkuoto konflikto atsiti
kimu niekas mūsų nežinome, 
kaip ilgai karas užsitęstų. Bus 
dar sunkiau, jei Vakarai ne
bus greitai Sovietų išprovo
kuoti imtis prieš juos ginklo. 
Ir dėl to pastovus ir nedelsia
mas apsidėjimas T. Fondui 
remti yra mums griežtas bū
tinumas. Kiek mokėsime jį

Mrs. Donald B. Atherton 
(Goto.) antrą kartą neteko 
tyro: pirmas buvo užmuštas 
praėjusiame kare, o antras 
žuvo dabar.

įgyvendinti, tiek bus patikrin
ta svarbiausi sąlyga Lietuvos 
laisvei ginti. Finansinis VLI
K’o ir V. Tarybos planas ski
ria kiekvienai mūsų emigraci
jos kolonijai jos kasmet įne.š- 
tiną . T. Fondą sumą. Jei ne
stigsime nuoširdaus pasiryži
mo, jos nebus sunku pastoviai 
mobilizuoti.

Dėl to noriu baigti, kuo esu 
pradėjęs. Lietuvi remk T. 
Fondą pastoviai ir nuoširdžiai! 
Į T. Fondą dedamas Tavo 
skatikas bus liudininkas, kad 
lietuvių tautai sunkiausioj va
landoj buvai kartu su ja ne 
tik širdim, bet ir veiksmu. Ne
vėluok! Vis labiau audrėjan- 
čioj pasaulinių įvykių raidoj 
tiek palenksime Lietuvos liki
mą mūsų siekimų kryptim, 
kiek Lietuvos laisvinimo rei
kalui mokėsime parodyti pasi
šventimo, kietos ištvermės ir 
nepailstamo veiklumo. Tam 
yra reikalingos ir lėšos. Ir dėl 
to globok T. Fondą, kad jis 
pajėgtų atlikti jam skirtą už
davinį.

Prof. J. Kaminskas,
Tautos Fondo Valdytojas 

Lederstr. 94
14b Reutlingen, Germany.

LIETUVOS VIZ’ię 37-tojo 
SEIMO DALYVIAI

Seimas įvyko Chicagoje rug
sėjo 8-10 d. Nuotrauka prie 
Šv. Jurgio par. bažnyčios, ku
rios klebonu yra prelatas M. 
Urba.

Iš kairės į dešinę pirmo/- 
eilėje: Charles Miknis, atsto
vas Dariaus Girėno Posto Nr. 
271 (stovi); sėdi, K. Zaroms- 
kis; B. (iočys, iždo globėja; 
Jonas Stoškus, pirmininkas 
Illinois - Indiana vyčių apskri
ties; Philomena Rekašius, sei
mo raštininkės pagelb.; Doro- 
thy Miller, fin. rast.; S. Racz- 
kus, buvus centro rast.; vyčiu 
tėvas M. A. Norkūnas; kun. J. 
Grinius, Illinois - Indiana ap
skrities dvasios vadas; J. L. 
Jatis, buvęs centro pirm.; Al 
Wesey - Vasiliauskas, dabar
tinis centro pirmininkas; kun. 
J. C. Jutkevičius, Centro Vy
čių dvasios vadas; kun. Al. 
Kontautas iš South Boston, 
Mass.; kun. A. Valančius; Fe
licija Grendal; Helen Pinkin, 
buvusi centro iždo globėja; 
Anne Shukis, buvusi Centro 
rast.; inž. Antanas J. Mažeika, 
seimo prezidiumo pirmininko 
pagelbininkas; adv. Konnie 
Savickas, buvęs legalis patarė
jas ir stovi P. Mažeika, atsto
vas Don Varnas Posto N. 986. 
Antroje eilėje matomi: Leo
nardas šimutis, “Draugo” re
daktorius, adv. J. Grish, bu
vęs legalis patarėjas, kun. Ka- 
ralevičius iš Rayonne, N. J., 
p-lė M. Avietinaitė iš Detroit, 
Mich.
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Jonas Kuzmickis

Kai širdis prabyla
Kristaus kryžius stebina ateistą kari.- 
Mus stebina naujieji pasaulio dievu
kai. - Kai sirdis prabyla, ji raminasi 

antgamtėje.
Rašydama apie "Brangiuo

sius jierlus”, Marija Czapska 
patiekia tokį vaizdelį------------

"Buvo tai Kauno Lietuvoje 
(tendencingas lenkų išsireiš
kimas. J. K.), kai įsiveržė ten 
Raudonoji Armija. Dvarelio 
savininkas, išmestas iš savo 
namų, senelis su širdies liga 
gulėjo daržinėje, kur buvo su
dėti daržininkystės įrankiai. 
Virš jo guolio kabėjo kryžius. 
Protarpiais kuris nors sovietų 
karys palikdavo savo eiles, 
slenkančias netolimu plentu, 
kad, įpuolus į tą daržinę, 
žvilgteliu į pamišėlį, į tikrą 
gyvą pamišėlį.
— Cto eto — kas tai? — 

staiga šūktelėjo vienas iš jų, 
beūsis jaunuolis. — Žmogus 
prikaltas prie kryžiaus? Ką 
tai reiškia? — nustebęs iš
plėtė akis, kurias nukreipė į 
vyresnį draugą.
— Molei! — perspėjo jį ši

tas (atrodė kokių 40 metų 
amžiaus i: — Eto Issus Chris- 
tos — tylėk, tai Jėzus Kris
tus!

Šis dar atsiminė-’.
Mes dar atsimename

Ką žino apie Lietuvą Kęstu
čiai, Algiukai, Laimutės, Ro
žytės, kurie gimė ne Lietuvo
je?

Jie žino tai. ką jiems tėvai 
papasakoja. Tėvai šiems ma
žiesiems sukelia pasakišką 
saulėto krašto ilgesį, jei su 
meile apie Tėvynę pasakoja; 
abuojumą, jeigu nupeikia ir, 
pagaliau, tuštumą, jeigu visiš
kai nutyli.

Mes, suaugę, tačiau, gerai 
atsimename gimtąjį kraštą.
— Taip pasiilgau su rudeni

ne romantika laukų, miškų 

gelstančiais lapais, kur nors 
bažnytkaimy skambančių var
pų,' — rašo vienas jaunuolis. 
— Ir jaunimo — sveiko, links
mo, jauno, kuriame natūralus 
grožis, nuoširdumas. Tokių’ 
skaisčių mėnesienų naktys da
bar. Atidaryt langą ir traukt 
gryną, 'kvepiantį orą. Bet... 
juk čia tik dūmų kvapas, tik 
pravažiuojančių mašinų burz
gimas, jų šviesos. Žalmargės 
karvaitės sumaurojimas, juod
bėrėlio nusižvengimas daug 
mielesnis būtų.
— Todėl man ir atrodo, jog 

žmogus laimingiausias buvo 
tada, kai pats duoną augino, 
kepė, valgė. Ta technika ne 
palengvino, bet pasunkino gy
venimą. Pinigas paliko kaip 
dievukas. Juk dabar laikraš
čiai ir dvasines vertybes kar
tais pinigu vertina...

Kai perskaičiau žodžius — 
“pinigas paliko kaip dievu
kas’’, — atsiminiau kitą garsų 
posakį: “Jei turi kišenėje pi
nigų, — tu ir išmintingas, ir 
rimtas...”

Naujieji dievai
Paul Scott-Montagu, svars

tydamas tikėjimo esmę, rašo, 
jog žmonės išgalvoję įvairių 
religijos aptarimų, tačiau, jo 
nuomone, esmingiausias esąs 
šis: įgimtas polėkis, glūdįs 
kiekvienoje buityje, garbinti 
ir šlovinti Kūrėją.

Aiškindamas šį savo tvirti
nimą, P. Scott - Montagu ra
šo:
— įgimtas žmogaus galingas 

troškimas garbinti yra jo pri
gimties dalis. Net tada, kai 
nuodėmė, abuojumas ar tikė
jimo prigesimas — kaip kar
tais atrodo — panaikina šį 

troškimą, — patyrimas moko, 
jog vis dėlto ne. Potroškis 
garbinti nebūva nei prislopin
tas, nei panaikintas: ieško ki
tų antplūdžių; garbė, vieno 
Kūrėjo privilegija, krypsta ta
da netikrų dievukų, kuriuos 
sutvėrė nupuolęs žmogus, pu
sėn. Žmogaus garbinimo daly
ku lieka Žmoaiškumas, Moks
las, Valstybė, Liaudis, Pinigas 
ą.r kitokios sudievintos ab
strakcijos.

Tačiau ar Žmoniškumas pa
lengvina žmogui? Ar daug pa
deda jam mokslas, pinigas?

Sunku šiandien kalbėti apie 
žmoniškumą, kai be gailesčio 
naikinamos ištisos tautos. Su 
baime žiūrima į mokslą, kuris 
vis tebetobulina žmones žu
dančius ginklus. Skersuojama 
į tas valstybes, kurios dėl 
dolerio, dėl pinigo susideda 
su pačiu raudonuoju šėtonu.

Štai dėl ko, man rodos, 
skaudžiai prabyla lietuvio šir
dis, kai jis svetur nemato ne 
tik javais liūliuojančių tėviš
kės laukų, bet nė įkvepiančių 
dvasinių vertybių, kurias pa
keičia "dievukas pinigas”.

O, piktadariai!
M. Czapska patiekia ir kitą 

gražų atsitikimą:
— Kankinti tokj žmogų! — 

niršo kitas jaunas sovietinis 
žmogus. — Tokį teisingą! 
Piktadariai! O, piktadariai!
— Apie ką kalbi? — pa

klausė viena slaugė, stebėda
ma kareivio įniršimą.
— Neatsimenu, kaip vadino

si, bet skaičiau jo gyvenimą 
tokioj mažoj knygelėj...
— Gal Jėzus Kristus?
— O taip! Įspėjai, sesele! Iš 

tikrųjų taip vadinosi! Buvo 
teisingas ir gailestingas, o žy
dai prikalė jį prie kryžiaus...

Kai taip kalba žmogus, ku
ris apie Kristų visai atsitikti
nai sužinojo, — kur turi būti 
jėgų ir vilties šaltinis mums, 
katalikais gimusiems ir užau
gusiems?

Be abejo, tikėjime, be abejo, 
dieviškajam išganytojuje.

Kai širdis prabyla, mes ne
galime klaidžioti klystkelėmis. 
Matydami, kad naujoji pago
nybė veda į naujų dievukų

Kai okupantai skuba naikin
ti lietuvių tautą, mes išeiviai 
labai sielojamės. Sielojamės 
ne be pagrindo, bet savo kraš
to meilės jausmu žadinami. 
Mes išsiblaškę po platų pasau
lį stengiamės gelbėti kankina
mą ir naikinamą savo Tėvynę. 
Mūsų patriotizmu stebisi sve
timtaučiai ir stato pavyzdžiu 
saviesiems.

Kas dabar dedasi mūsų Tė
vynėje, turbūt aišku visiems 
sveikai galvojantiems. Vieni 
mūsų broliai žudomi, antri 
tremiami, kiti vėl šaukiami 
prie ginklų ir ruošiami karui 
už savo priešo imperialisti
nius tikslus. Ar gali jie eiti 
kariaut už tuos, kurie kanki- 

garbinimą, — turime laiku 
patys susigriebti ir visu vidu
mi kilti aukštyn prie tikrojo 
Dievo.

Pasaulio išganymas yra Die
vo valioje. ..Taipgi ir teisinga 
pasaulio taika yra Dievo va
lioje. Mūsų rankose — gilus 
tikėjimas ir malda.

Kai žmogaus širdis prabyla, 
kai ji kyla į dangų. — vargai 
ir skausmas įgyja kitokio ant- 
spalvio.

na jų tėvus. Sibire ar koncen
tracijos stovyklose? Ar už tai, 
kad okupantas atima iš jų 
paskutinį duonos kąsnį ir iš
varo iš namų? Skaudi jų da
lis. Jie deda daug vilčių į mus, 
esančius laisvame pasaulyje. 
Jie laukia iš mūsų tvirtos 
naujosios lietuvių kartos ir 
naujosios jėgos Lietuvos at
kūrimui. Kas nusikreipia, ma
nydami, kad Lietuva daugiau 
neegzistuos nuo lietuvybės iš
laikymo darbo ir Lietuvos va
davimo reikalo, daro didelę 
klaidą.

Negalima būtų pasakyti, 
kad jų širdyse užgęstų Tėvy
nės meilė ar kad jie nebenorė
tų save daugiau vadinti lietu
viais. Jie lieka lietuviais, tik 
ataušdami mažiau pradeda 
vertinti lietuvybės reikalą. Jie 
kartais viengungiais būdami, 
sukuria lengva širdimi mišrias 
šeimas, nusirašydami į lietu
vių tautos nuostolius, o vaikus 
įrašo į svetimas tautos pelną.

Daug žalos daro savo tautai 
ir tie. kurie, nors sukurdami 
lietuviškas šeimas, savo vai
kus auklėja svetimoje dvasio
je. t. y. nemokina lietuvių kal
bos. papročių, ir tuo paverčia 

savo vaikus nelietuviais. Kiti 
iš viso vengia vaikų, nors ir 
yra stambūs savininkai.

Kai vyksta tarp pasaulio 
milžinų kova dėl erdvės, mes. 
neturėdami nei jiėdos savos 
žemės, negalime nekovoti dėl 
savo tėvynės laisvės. Todėl, 
kur ir kiek mūsų yra mes or
ganizuotai kovojame tiesos žo
džiais ir darbais su milžinišku 
priešu — tėvynės okupantu. 
Kaip kiekvienai kovai, taip ir 
šiai reikalingas kapitalas, ku
ris yra ne bankuose, bet mūsų 
apytuščiose kišenėse. Tam su
kurtos organizacijos labai 
dažnai prašo iš mūsų aukų, 
kurios reikalingos šelpimui į 
vargą patekusių savo tautie
čių ir tvirčiausio mūsų ginklo 
išlaikymui — lietuviškai spau
dai. Iš visų šalių dažnai girdi
me. kad pradedame pamiršti 
viešuosius svarbius reikalus, 
sumaterialėjame: prieš save 
pradedame matyti tik pinigų 
kalnus, kurių trokštame kuo 
daugiau susižerti. Tada šykš- 
timės skirti bent kelis centus 
virš minėtiems tikslams, sun
kiai ir ilgai pusalkani dirba
me. kad tik greičiau sukrovus 
kapitalus.

Taupumas yra girtinas da
lykas. bet jis privalo turėti 
savo ribas, ir santaupos netu
rėtų likti valdžiai ar tiems, 
kurie už jas galėtų papoky- 
liauti. Mes turėtume savo gy
venimą iš anksto taip sutvar
kyti. kad savo darbo vaisius— 
sutaupąs galėtume palikti šei
moms arba kovai už Lietuvos 
ir ten esančių brolių laisvę.

Skaudu girdėti, kai skaitai 
spaudoje žinią, kad mirė Si
monas Žentelis, o jo turtas li
ko valdžiai. Jis buvo nevedęs 
ir čia turėjo tik pusbrolį, ku
riam nespėjo ar nenorėjo savo 
santaupų pavesti. Kaip darbš
tus ir taupus jis buvo, galima 
spręsti iš to. kad alaus bravo
re išdirbo 25 metus, kaip dar
bo skyriaus vedėjas. Iš fabri
ko vadovybės gavo aukso me
dalį ir sutaupė 30830 pesų. 
25000 pesų liko banke, o 5830 
l>esų bravoro tarnautojų drau
gijos kasoje, iš kur draugija jį 
palaidojo. Kadangi neturėjo 
šeimos tai visos sunkaus dar
bo santaupos liko Argentinos 
valdžiai.

Tai ne pirmas šis mūsų 
tautietis išeivijoje; tokių buvo 
ir daugiau ii- gal bus.

Paminėdamas šį įvykį Ar
gentinoje, nesakyčiau, kad 
nereikia taupyti arba santau
pas netiksliai likviduoti. Šiuo 
noriu tik pabrėžti, kad dėl di
delio taupumo negalima ap
leisti savo tautos reikalų, lie
tuviškumo, ar atsisakyti, nuo 
šeimos.

lakinas Kančauskas.

ORGANIZUOKIME VAJUS
Didesnės lietuvių kolonijos 

vykdo vajus mūsų tautiečiams 
Europoje gelbėti. Deja, ne vi
sos kolonijos išnaudoja tą 
priemonę aukoms parinkti. 
BALF-o skyriai prašomi imtis 
iniciatyvos ir organizuoti vie
šas rinkliavas. Tai darydami 
Jūs priminsite vietos Ameri
kos visuomenei apie padarytas 
Lietuvos gyventojams skriau
das. o kaitų surinksite lėšų 
taip reikalingam šalpos dar
bui.

B ALF'-o Centras.

Žmogus, save suradęs
Jį pasitiko vienuolyno abatas pilnas kaitros ir 

dulkių kelyje ir. įtartinai žiūrėdamas į jo nusitrynu
sius drabužius, paklausė:

— Kur eini?
— Savęs ieškoti! — atsakė užklaustasis.
— Oho! — nusistebėjo abatas, — o kaip tavo var

das?
— Kaip kas nori, taip vadina...
— Na, gerai Ieškotojau, eime! Aš tau padėsiu su

rasti save...
Abatas nusivedė jį į didelį vienuolyną, kurio balti 

mūrai, žiūrėdami į vandenį, didžiavosi savim. Pa
veikslais papuoštame valgomajame sėdėjo broliai, ru
di ir tylūs, atsukę nugaras į langus ir tuo paniekin
dami pasaulį.

— Naujas mūsų brolis. — tarė abatas susirinku
siems vienuoliams.

Vienas brolių paklausė:
— Ir kuo jis vardu?
— Ieškotojas, — atsakė abatas, sodindamas jį į 

brolių eiles.
Broliai truputį šyptelėjo ir palenkė galvas.
Pavalgę ir pasimeldę, užsitraukė ant galvos gi

lius gaubtus, susinėrė rankas į rankoves ir ramiai 
ėjo po du iš refektoriumo choru kalbėdami psalmes. 
Ieškotojas bėgo šen ir ten, bet taikiom brolių eilėm 
niekur nebuvo reikalingas. Kaip vėjas jis atšoko nuo 
senų susimąsčiusių medžių, kol nutvėrė ūkvedys ir 
nusivedė į vienuolyno raštinę.

— Ką tu mokj, — paklausė ūkvedys brolio Ieško
tojo.

— Ar reikia žmogui ką mokėti?
— Ką tu veiki, kuo garbini Viešpatį Dievą?
— Aš ieškau savęs.
— Savęs?! — pažiūrėjo ūkvedys įtartinai ir valan

dėlę tylėjo.
— Taip, — patvirtino dar kartą Ieškotojas.
— Juk tu esi pats savyje, koks begali būti ieškoji

mas?
— Aš esu paleistas į žemę, kad surasčiau save to

kį, kokį Viešpats Dievas nori mane matyti.
— Palauk, palauk! Tvarka lieka tvarka! — stabdė 

jį ūkvedys. Aš turiu į vienuolyno knygas įtraukti vi
sa: kas tu, iš kur, kokių namų? — Jis nepatenkintas 
užsišniaukė tabako, išpurtė barzdą ir atvertė storą 
knygą, į kurią broliai per kelis šimtmečius įsirašy
dami pirkosi už savo turtus rudą milinę ir ramybę. 
Pasiėmė plunksną ir rašė: “Vardas Ieškotojas”, irgi
koks keistas, o pavarde? 

— Pavardė?
— Na taip.

Ieškotojas tylėjo.
— Kuo tave įrašė knygose, kai gimei?
— Aš nežinau, nepamenu.
— O tėvai kaip vadinosi?
— Jų nepažįstu...
— Tai kas tu esi ?
— Žmogus, *
Ūkvedys susinervino, kad gaišta veltui laiką kai 

kiti broliai tuo tarpu vaikšto sode. Dar užtėškė raša
lo dėmę ant tos vietos, kur reikėjo įrašyti pavardę, 
ir visai susiraukė.

— Sakyk, ką moki?
Ieškotojas truktelėjo pečiais.

— Į virtuvę prie darbo... — ūkvedys nubaigė ime- 
tri kuliacijos aktą.

Virtuvėje nepasitenkinęs sutiko Ieškotoją vyres
nysis virėjas: kam atsiuntė kamšai tokį. Ir jį nustū
mė prie paskutiniųjų darbų ir virtuvės stalo, nes jis 
juk nieko neišmano apie didelius ir šventus dalykus. 
Ieškotojas ir miegojo ten pat virtuvėje ant stalo su
sirangęs ir po galvos pasikišęs alkūnę, kaip kad da
rydavo savo didelėse klajonėse, ir valgė tai, kas atli
ko nuo brolių stalo.

— Ir kuo tu garbini Dievą, — kartą paklausė vi
rėjas.

— Savęs ieškojimu.
— Čia joks garbinimas.
— Kai save surasiu, visa padarysiu.
— Teisybę pasakius, jei taip nori, mes visi čia sa

ve suradome. Ir esame patenkinti, ir Dievas dosnus: 
visko duoda, bet mes užtai mokame garbinti jį. An
dai šventas mūsų tėvas abatas su auksine plunksna 
ant gražaus popieriaus rašo šventus žodžius, kuriuos 
žmonės skaitydami ašaras lies. O brolis vargoninin
kas koks giesmininkas, kokias giesmes sudėjo, kaip 
liaupsiną Viešpatį cimbolais. Mūsų poetas surašė pos

mus Panelei Švenčiausiai, o dailininkas visą Kristaus 
kančią ant drobės parodė, ir vis Dievo garbei. Na. 
paimkime, kad ir dailidę, jis iš medžio išdrožė simbo- 
riją, Dievui namą. Koks darbas! Net pats vyriausias 
vienuolijos abatas pagyrė ir davė iš savo sidabrinės 
tabokinės pašniaukti tabako. Nemanyk, kad aš tai 
jau nieko negaliu. Aš iškepiau kartą pyragą kaip 
vyskupo kepurę, kad net pats vyskupas ant viso 
stalo užgyrė. Ir Dievas mumis patenkintas, kokius 
stebuklus daro, tvirtindamas mūsų darbus.

Išmintingai skambėjo virėjo kalba, ir, ją patvir
tindami. puodai žiūrėjo išdidžiai į Ieškotoją, kuris 
nuliūdęs mąstė prie šveičiamų indų. Nūnai pakėlė jis 
įkaitusį veidą ir paklausė:

— Kokius stebuklus?
— Aną vakarą, besakant pamokslą Tėvui Nikode

mui, Kristus iš altoriaus į jį pažiūrėjo: toks buvo 
gražus pamokslas; ir visi tai matė.

Nūn dar labiau susimąstė ir nuliūdo Ieškotojas. 
Ar jo ieškojimas negarbino Dievo? Ar tikrai jis nie
ko nemoka?

Pasilikęs vienui vienas virtuvėje, klaujiėsi prieš 
nukryžiuotąjį Kristų ir, šveisdamas indus, su ašaro
mis meldėsi:

— Kam siuntei. Viešpatie, brolį vėją, kuris liej>e 
man eiti ir savęs ieškoti, kai reikalauji darbų, kurie 
— 2 — Žmogus save suradęs
Tave šlovintų? Kam davei broliams tiek daug, kad 
jie gali Tave visokiais būdais garbinti, o man nieko 
nedavei?,.. Juk Tu žinai mano širdies paslaptis...

Jo ašaros tekėjo kaip taikus ir geras lietus ant 
valomų indų, ir jie blizgėjo lyg bažnyčios langai.

Kai indai nuėjo į stalą, juose sužiuro sienų šven
tieji paveikslai, ir šaukštuose spindėjo sriuba kaip 
perregimas gintaras. Pasivaideno broliams dangiški 
rojaus valgiai, ir džiaugėsi jųjų gomorys. ir lūpos 
gyrė virėją, tik vienuolyno abatas, pamatęs stebuk
lingą indų grožį, pagalvojo apie Ieškotoją ir nusiun
tė iš virtuvės į bažnyčią darbam.

Bažnyčioje brolis rado spalvotą saulę, miegančią 
grindyse. Altorių auksas ir sidabras nežvelgė į jį sa
vo skaistumo, o merkėsi poilsiui kaip ir seni zakris
tijos veidrodžiai.

Jisai sustojo bažnyčios viduryje, kur suĮiosi alie
jinė lempelė. įsiklausė į save ir staiga pasidarė sunki 

ši tyla. Jis puolė prieš altorių, bučiavo akmens grin
dis ir šiame ramiame priezbiterijos pavėsyje drebėjo 
kaip savo klajonių didžiausioje kaitroje.

Atsikėlęs šveitė indus, grindis, langus ir altorius. 
Tyros daiktų spalvos pripildė visą bažnyčią. Žmonės, 
išsimušę iš dienos gatvių, rado čia paslaptingą ramu
mą. kuris pripildė juos nauja jėga eiti vėl į kelią ir 
pakelti kaitras. Ir broliai dažniau nutraukdavo akis 
nuo maldaknygių ir siųsdavo į taikųjį spalvų žaidi
mą. Tada trumpai akimirkai ateidavo tai, ko jie ieš
kojo senose knygose.

Brolis Ieškotojas, triusdamas bažnyčioje, girdėjo 
daugel pamokslų kuriuose auksaburniai tėvai pra
skleidė žmogaus kelius į laimę. Jis klausėsi ir mąstė 
ir naktimis nemigo. Ir vieno vidurdienio tyloje sušu
ko džiaugsmingu balsu, kad net užsnūdę vargonai iš
sigando. Padėjo prie altoriaus savo skudurus ir žemie
čius, pasakė dėkui ir nuėjo tiesiai pas abatą.

— Tėve. — tarė jis. — aš suradau save.
— Na. matai, ar aš nesakiau, broleli, — kalbėjo 

pasitenkinęs abatas, ir jo veidas šypsojosi.
— Aš išeinu, — tęsė brolis Ieškotojas.
— Kur? — nustebo abatas.
— Į savo kelią, kurį man parodei.
— Aš atvežiau tavę į vienuolyną ir parodžiau ne

turto, meilės ir pasiaukojimo kelius.
— Tu atvedei mane čia. kad aš išgirščiau tuos žo

džius. kuriuos seniai turėjau girdėti, o jie yra: eik 
ir mokyk!

— Mes tą ir darome.
— Taip, abate, tik iš koplyčios į savo celę mes ne

šame šviesą, kai tuo tarpu pasaulis yra paliktas 
tamsoje.

— Broli, manęs tai nemokyk! Tiek šimtmečių gy
vuodama mūsų vienuolija žino, ką daro!

Brolis Ieškotojas nusivilko vienuolino abitą ir 
užsidėjo senus susitrynusius skarmalus. Visas vie
nuolynas žiūrėjo į jį ir nerimo, o broliui švietė didelė 
gera saulė ir iš ūkanų išnėrė ilgas baltas kelias. Jisai 
driekėsi tolyn, savo begalybe kuteno širdį ir nešė ke
lionės svaigulį.

Ieškotojas pasiėmė obels lazdą, iš namų išsineštą, 
ir išėjo.

i Fragmentas iš rengiamos knygos 
‘ ‘ Septynios Legendos’ ’).
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Apaštalų įpėdinis Stoughtone

• Kun. dr. Vyt. Bagdanavi-
parapijas. Vė- 
stiprino, kaip

Vyskupai yra apaštalų įpė
diniai. Apaštalai kūrė krikš
čioniškas bendruomenes, mū
siškai tariant, 
liau lankė jas,

po žodis apie Šventąją Dvasią. 
Jo žodžiai nunešė mano mintį 
pas kaimynus, kurie buvo ka
talikai, o dabar laikąs “savo” 
tikėjimo manydami, kad Die-

IR APARUSIEJI PRADEDA 
TRUPUTĮ PRAREGĖTI

F. B-us

čius, atlikęs tėvų marijonų 
novicijatą, atvyko paviešėti 
pas savo tėvą, seseris ir brolį 
dr-ą Praną Elizabeth, N. J.
• Nacionalinė Katalikių Mo

terų Taryba šaukia savo 25- 
tąją konvenciją š. m. spalio 
14-18 d. Clevelande, Ohio.
• Giedrė Zauniu te, artistė V. 

Jonuškaitės - Zaunienės duktė 
gavo stipendiją vienoje kolegi
joje New Yorke.
• Pakšto orkestras iš Day- 

ton, Ohio, persikėlė į Chicagą 
Rugsėjo 18 d. orkestro nariai 
suruošė viešą atsisveikinimą 
su lietuviais ir amerikiečiais 
draugais. Kolonijos vardu su 
orkestro dalyviais atsisveikino 
jo globėjas kun. Katarskis.
• WNYC New York radijo 

stotis rugsėjo 23 d. beveik vi
są valandą paskyrė lietuvių 
liaudies muzikai. Tos progra
mos metu buvo duodamas įdo
mūs pasikalbėjimas su minis- 
teriu Vaclovu Sidzikausku. 
Padainavo liaudies dainų Lie
tuvos operos solistas Ipolitas 
Nauragis. Ši programa bus 
perduota į Lietuvą per “Voice 
of America”.
• “Lietuvių Žinios”, buv. 

sustojusios apie mėnesį laiko, 
š. m. rugsėjo mėn. 21 d. vėl 
pradėjo eiti. Kol bus surastas 
pastovus redaktorius, parei
gas eina Stasys Gabaliauskas.
• gėlininkai “Liet. Žinių” 

nutarė padidinti kapitalą, par
duodami keleto tūkstančių 
vertės Šerų (akcijų). Vieno 
šėro kaina $10. Liet. R. Kata
likų apskritis nutarė nupirkti 
100 Šerų viso $1000 vertės.
• Chicagos Lietuvių Tarybos 

metinėje konferencijoje daly
vavo 84 draugijų 161 atsto
vas. Ta proga aukų surinkta 
virš $1.300. Išrinkta nauja 
valdyba.
• T. Baru. Mikalauskas, O. 

F. M. buvęs “Lietuvių Žinių” 
redaktorius. išvyko į Winni- 
pegą. Kanadon. klebono pa
reigoms lietuvi’’ tarj>e. Ligi 
šiol ėjęs tas pareigas T. Pla
cidas Barisa, grįžta į Kenne
bunk Port, Maine.

Dr. Jonas Elvikis, buv. 
Kauno universiteto klinikų 
gydytojas, staiga mirė nuo 
širdies atakos dirbdamas ligo
ninėje Chicagoje.
• The Holy Name Journal 

savo rugsėjo mėn. laidoje įdė
jo Tomo Žiūraičio, ®«P. platų 
straipsnį apie Lietuvių tautos 
laisvinimą.

dabar lanko ir stiprina diece
zijos parapijas vyskupai, teik
dami sutvirtinimo sakramentą.

Rugsėjo 16 d. Stoughtone 
lankėsi ir sutvirtinimo Sakra
mentą teikė vysk. Erik Fran
cis Mackenzie, vienas iš nau
jai konsekruotų Bostono arki
vyskupo pagelbininkų.

Ta proga man prisiminė, 
kaip sutikdavom vyskupus 
Lietuvoje. Prie parapijos ri
bų laukdavo gražiai pasipuošę 
ir šauniai išsirikiavę raiteliai 
ir dviratininkai; labai dažnai 
ir policija. Prie pat miestelio 
visada pirmi pasitikdavo žydai 
su tortu ir midumi. Rabinas 
tardavo ir keletą žodžių. Vys
kupas atsakydavo hebraiškai.

Visa katalikiška visuomenė 
ir jos organizacijos sutikdavo 
vyskupą prie aukštų papuoštų 
vartų. Sveikindavo ir įteikda
vo gėlių arba savo darbo ran
kų dovanų. Klebonas su savo 
kaimyniniais kunigais įteikda
vo stulą ir duodavo kryžių ar 
relikvijas bučiuoti. Vyskupui 
laiminant susirinkusius ir cho
rui giedant “Ecce Sacerdos 
magnus”, visi sueidavo į baž
nyčią. Čia būdavo raportas 
iš parapijos gyvenimo. Vysku
pas atsakydavo, kaiką pagir- 
damas, o kaiką ir papeikda
mas.

Amerikoje man stebint pir
mąją vyskupo vizitaciją, atro
dė viskas paprasčiau.

Pasimeldęs vyskupas apsi
rengė liturginiais rūbais, at
skaitė maldas į Šv. Dvasią ir 
išėjo teikti sutvirtinimo sakra
mento. Buvo iš viso 124; jų 
tarpe 5 su lietuviškomis pa
vardėmis. Man buvo nauja, 
kad visiems berniukams duo
tas vienas sutvirtinimo tėvas, 
o visoms mergaitėms — viena 
motina. Suprantama, čia dar
bo karštis, visi triūsia dirbtu
vėse.

Po to buvo trumpas vyskū-

• Kunigų Vienybės Chicagos 
provincija išsirinko naują val
dybą, kurion įeina: pirm. kun. 
A. Maftinkus, vicepirm. kun. 
A. Linkus, sekretorius kun. J. 
Borevičius, S. J., iždininkas 
kun. P. Katauskas.
• Kat Darbininkų klubas, 

Brooklyne, N. Y. savo veiklai 
pagyvinti nutarė ruošti pa
skaitas, prakalbas ir kitokias 
pramogas. Klubas planuoja 
savo apylinkėje nusisamdyti 
krautuvėlę.

vas yra tik dvejuose asme
nyse — Tėvas ir Sūnus, o šv. 
Dvasia, anot jų, tik Tėvo mei
lė Sūnui, ne Asmuo. Jie at
metė tradicinį tikėjimą apie 
Trejybę nesuprasdami Šv. 
Rašto žodžių: “Eikite tat ir 
mokykite visas tautas krikšty
dami juos vardan Tėvo, Sū
naus ir Šventosios Dvasios” 
(Mt. 28, 19-20), arba: “Yra 
trys, kurie liudija danguje: 
Tėvas, Žodis, ir Šv. Dvasia”. 
(1 Jon. 5, 7.).

Suteikęs palaiminimą vysku
pas lydimas dvasiškių išėjo iš 
bažnyčios. Prie durų sučiapsė- 
jo foto aparatai: daugiau ne
gu dešimts korespondentų no
rėjo įamžinti naują vyskupą.

Stoughtonas liko atmintinas 
ir Ganytojui: tai pirma vizita
cija. Pasakęs “God bless you”, 
išvažiavo. Mik.

PADĖKA
Norwood, Mass.

'Nuoširdžiai dėkoju visiems 
norwoodiečiams, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo ar pasi
darbavo gerai, pasisekusiame 
piknike BALFo naudai.

Visų pirma vietos klebonui, 
kun. Norbutui ir kun. Janiū
nui už garsinimą per visas pa
maldas bažnyčioje; rengimo 
komisijos nariams: E. Tvas- 
kienei, K. Kašėtaitei ir Ado
maitienei ; BALFo skyriaus 
valdybai: pirm. Šimėnui, rašt. 
Šakenui, Zareckui, Zarankai, 
V. Kudirkai, p. Vasiliauskie
nei ir A. Tumui; Liet vyčių 
27 kuopai, ypač daug pasidar
bavusiam jos pirmininkui Jo
nui Šipuliauskui, M. Marksui 
ir A. Navinskui, A. K. Neviac- 
kui, Martišiui, P. Bložiui, Juo
zui Versiackui, A. Tumavičiui, 
G. Kakanauskūi, J. Pečiuliui, 
A. Klimui; merginoms: K. 
Kašėtaitei, Kulbokaitei Zaran
kaitei ir Šimonaitei; daug pa
sidarbavusiam ir prisidėju
siam auka mūsų biznieriui, 
kuris aprūpina angliais ir alie
jumi ne tik Norvoodą, bet ir 
apylinkes, Aleksandrui Navic
kui ir visiems piknike dalyva
vusiems. Visiems nuoširdus 
ačiū. Pikniko pelnas skiriamas 
likusiems Vokietijoje ligo
niams seneliams ir mažiems 
vaikams.

Apmokėjus visas išlaidas, 
gryno pelno buvo 1113.75. 
$100.00 pasiųsta Vokietijoje 
pasitikusiems seneliams ir li
goniams sušelpti.

Jurgis Veniackas,

Kaip gerai žinoma, K. Baž
nyčios skelbiamoji moterystės 
neišardomybė turi nemažai 
priešų. Ypač griežtai nusista
tę prieš ją visokio plauko 
Markso sekėjai. O tarp jų, be 
abejo, .pirmutinė vieta pri
klauso komunistams - bolševi
kams. Jie juk tariasi tik vieni 
teisingai suprantą, aiškiną ir 
gyveniman vykdą Markso 
mokslą, į kurį, kaip į kokią 
didžiausią šventenybę, aklai 
tiki. Pasak jų, neišardoma 
santuoka yra moters pavergi
mas, o šeima tai buržuazinis 
prasimanymas, žmonių gyve
nime turinti viešpatauti “lais
va meilė”, gi vaikus auginti ir 
auklėti yra valstybės dalykas.

Savaime aišku, kad pagrobę 
Rusijoje valdžią, kaip kitus 
savo mokslo dėsnius, taip ir 
šįjį, nedelsdami, pradėjo jie 
vykinti. Per 30 metų, be abe
jo, spėjo pasirodyti to vai
siai. Koki jie buvo, smulkių ir 
tikslių žinių nėra, nes SSTR. 
visuomet buvo aklinai atsitvė
rusi nuo viso pasaulio, ir nie
kam neleido arčiau pažinti jos 
tikrojo gyvenimo. Tačiau be 
baimės suklysti galima tvir
tinti, jog labai liūdni. Juk, sa
vaime suprantama, kad nega
lima eiti prieš aiškius prigim
ties ir Kūrėjo įstatymus, ne
patiriant skaudžių tojo apaki
mo pasekmių. Netrūko jos 
pasireikšti ir SSSR. Įsivyravo 
nepaprastas ištvirkimas, pa
plito lytinės ligos, atsirado 
tūkstančių tūkstančiai meke
no vaikų, gyventojų prieaug
lis ėmė smarkiai mažėti. Be 
abejo, negalėjo to nepastebė
ti šalies vairuotojai. Šiaip jau 
gal būtų jie tuo nė kiek nesi
sieloję, nes žmonės jiems ne
svarbu. Bet dabar, kai karo 
nuniokotam kraštui atstatyti 
reikia daug darbo jėgų, kai 
pasigrobtoms šalims išlaikyti 
reikia milžiniškos kariuome
nės, kai svajojamąjam pasau
lio užkariavimui reikia jos 
dar didesnės, negali jie nesi
rūpinti ir negalvoti, kokių 
priemonių imtis, kad gyvento
jų skaičius ne tik nemažėtų, 
bet, atvirkščiai, tinkamai di
dėtų. Ir čia pats sveikas pro
tas atvėrė jiems akis ir pa
rodė, jog kitos priemonės 
nėra, kaip tik grąžinti, pirma 
taip niekintąjį šeimų gyveni
mą, pasmerkti, pirma taip 
garbintąją “laisvąją meilę”,

paskelbti griežtą, pirma taip 
neigtąją, moterystės neišardo- 
mybę. Todėl jau 1944 m. bu
vo išleistas įstatymas gerokai 
pasunkinąs ištuokas. Gi da
bar, kaip pranešama iš Mas
kvos, rengiamasi išleisti dar 
griežtesnių santuokos neišar- 
domybę ir šeimų gyvenimą 
liečiančių įstatymų. Tarsi įva
das į tai buvo prof. Kolba- 
novskio paskaita tema: "Mei
lė, santuoka ir šeima socialis
tinėje bendruomenėje”. Gana 
įdomus jos turinys.

Pradžioje Kolbanovskis pa
žymėjo, kad biologinį potrau
kį vienas į kitą turį ir gyvu
liai, tačiau meilė esanti tik 
tarp žmonių. Jos pamatas, be 
abejo, esąs biologinis, bet visą 
jos pastatą sudaranti harmo
nija tarp dvasios, jausmo ir 
socializmo. Komunizmui vi
siškai svetima esanti pažiūra, 
kad tarp vyro ir moters esą 
vien biologiniai santykiai. Mo
teris nesanti vyro vergė, ar 
kokia jo valdinė. Ja negalima 
naudotis kaip priemone ūki
niams tikslams. Kapitalisti
niuose kraštuose net ir dabar 
esąs paprotys tuoktis vien 
ūkiniais sumetimais ir, nors 
pasitaiką laimingų “buržuazi
nių” moterysčių, bet tai esan
ti tik išimtis. Tarybų Rusijoje 
kai kas dar ir dabar galvojąs 
apie “laisvą meilę”, kuri sa
vaime iškilusi revoliucijos 
pradžioje, kurią tačiau Leni
nas griežtai atmetęs. Tokia 
“meilė” esanti tarybinės ben
druomenės neverta. Netiesa, 
taip pat, jog marksizmas rei
kalaująs, kad vaikų auklėji
mas turįs būti atiduotas vals
tybei. Daug moterysčių esą 
dar ir šiandien Rusijoje ne
tvarkoje, bet priešingai Ame
rikai, nuolat vis didėjąs rimtų 
santuokų skaičius. Komuniz
mas stengiąsis sudaryti sąly
gas, kad nereiktų ūkiniais su
metimais mažinti gimimų. Iš
tuokos, dėl kurių vaikai pasi
lieka pusnašlaičiais, esančios 
didelis nusikaltimas. Ištuokų 
priežastys, iš vienos pusės, 
esą per skubūs susituokimai, 
dėl ko negalinčios šalys viena 
kitos pažinti, iš kitos pusės, 
pavyduliavimas — tasai bur
žuazinis jausmas, — kurs 
glaudžiai susijęs su nuosavy
bės sąvoką, ir kurs nesąs ver
tas tikro socialisto. Sveika 
šeima esanti būtina valstybės

Manchester’io N. N. naujienos

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

Tel. 8-1340

MAHONEY t FAY, IHC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus.

! Urmu ir Retail
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

i 574 Ho. Montello St, Brockton, Mass. į

rengimo komisijos pirm.
PARAMA LIGONIAMS 

IR SENELIAMS
Lietuviai tremtiniai, privers

ti tikti Vokietijoje ar Austri
joje dėl ligos ar senatvės, yra 
atsidūrę labai sunkioje būklė
je. Jie kreipiasi į BALF-ą ir į 
Amerikos visuomenę prašyda
mi paramos. Kiek turėjo su
rinktų gerybių, BALF-as jas 
išsiuntė. Šiuo metu rengiamos 
didesnė maisto siuntos, bet 
tam reikia pinigų. Kiekviena 
auka yra brangi. Ji padeda 
palengvinti vargą tikusiųjų 
tremtinių Europoje.

Džiugu yra pranešti visuo
menei, kad Rochesterio (N. 
Y.) BALF-o skyrius yra su
rinkęs aukų ir prisiuntęs 
BALF-o Centrui $500 čekį, o

— Buv. tremtinių Daugėlų 
šeima š. m. rugsėjo mėn. 21 
dieną turėjo pirmąją paskaitą 
su dainomis Goffstown’o mo
terų “Unity” klubos norėms. 
Po programos, kuri užtruko 2 
valandas, klubo prezidentė pa
reiškė: “Mes žinojome, kad 
D.P. Europoje vargingai gyve
no, bet mes niekuomet neįsi
vaizdavome, kad jų skurdas, 
pavaizduotas dokumentinėmis 
nuotraukomis ekrane, būtų 
toks didžiai žiaurus. Mūsų 
bendruomenė dar šį rudenį 
laukia iš Europos atvykstan
čių keletos D.P. šeimų. Jūs 
padėjote mums suprasti iš ko
kių sąlygų jie išvyksta”.
— Paskutinis šių metų Man- 

Nonvoodo (Mass.) BALF-o 
skyrius atsiuntė $100 čekį.

Nuo šalpos darbo neatsilie
ka ir pačių tremtinių organi
zacijos. Tremtinių draugija iš 
Melroso Park atsiuntė $20.00 
čekį.

Visiems aukotojams ir rė
mėjams BALF-o Centras šel
piamųjų vardu širdingai dėko
ja-

česterio lietuvių piknikas su
ruoštas vietos katalikiškųjų 
organizacijų įvyko rugsėjo 17 
d. J. Vižinio ūkyje. Šiltoje ru
dens saulutėje, susėdę ant il
gų suolų, vietos lietuviai pra
leido puikų popietį. Retai čia 
būna piknikai, o kitų kultūri
nio pobūdžio susibūrimų tai ir 
visai nepasitaiko.
— Pernai iš tremties atvy

kusi Balių šeima vasaros pa
baigoj susilaukė gandro, atne- 
šusio jiems sūnelį. M. Balys 
dirba konstrukcinį darbą na
mų vidaus įrengimų fabrike, o 
ponia yra pasireiškusi vietos 
menininkų tarpe savo paveiks
lais.
— Buv. tremtinių Matulių 

šeima nusipirko Mančesteryj 
namą. Senieji to miesto gy
ventojai Svetikai parodė gra
žų darnaus sugyvenimo pa
vyzdį, paremdami pinigais 
Matulius perkant jiems namą.

— Šią vasarą iš Europos į 
Brooklyną atvykusi tremtinių 
Reivydų šeima atsikėlė į Man
česterį. L. Reivydas gavo dar
bo cemento plytų fabrike.

Koresp.

Atstatomas sugriautas tiltas

LIETUVIAI PASAULYJE
Meldžiasi, kad Dievas 

atlygintų 
Vladas Sakalauskas iš Da

nijos “Darbininkui rašo:
“Būdamas vargšas pabėgė

lis (60 met.) žmogus, negalė
damas jums už siuntinėjimą 
laikraštį atsilyginti, širdingai 
dėkodamas pasižadu bent 
melstis už mano geradarius, 
kad Dievas jums atlygintų, 
nes čia Danijoje mes neturime 
jokios lietuviškos spaudos. Tai 
galite suprasti, gerbiamieji, 
kaip džiugu gauti ir pasiskai
tyti laikraštį gimtąja kalba”.

Iš laiško matome, kad mū
sų tautiečiai yra pasiilgę ne 
tik lietuviško spausdinto žo
džio, bet ir lietuviškų gies
mių. Toliau jis rašo:

“Mus kartą į mėnesį aplan
ko čia kunigas iš Alborgo 
miesto ir atlaiko šv. Mišias.

gyvenimui palaikyti, jaunuo
menei auklėti ir šalies gamy
bai kelti.

Toks yra trumpas tosios 
paskaitos turinys. Kaip mato
me. netrūksta joje visai tei
singų minčių. Tikriausiai, jos 
yra ne vien prof. Kolbanovs- 
kio, bet ir visų šalies vairuo
tojų. Juk totaliniame režime, 
ypač tokiame, kokis yra 
SSSR, asmeninių pažiūrų ne 
tik negalima skelbti, bet net 
ir turėti, o reikia būtinai lai
kytis viršūnių nustatytosios 
linijos. Kitaip — bus šalies 
išdavimas su visomis savo pa
sekmėmis.

Taigi gyvenimas ir sveikas 
protas pradeda bent vienoje 
srityje atmerkti apakusiems 
marksistams akis. Kad tai 
padarytų ir kitose!

Mes lietuvišku pamėgimu pa
giedodavome per pamaldas 
šv. giesmes, bet dabar jaunes
niems išvažiavus ir išvežus 
giesmių gaidas, kad ir turime 
vieną estę senutę, kuri moka 
pavargonuoti, bet neturime 
gaidų mūsų giesmėms. Jeigu 
būtų galimybė, prašyčiau man 
prisiųsti giesmyną su gaido
mis, tad ir mes, seneliai, ga
lėtumėm pagiedoti Dievo gar
bei pamaldų metu mūsų my
limąsias lietuviškas giesmes”.

Šis mūsų tautietis rašo, kad 
jaunesnieji išvažiavo Austra
lijon ir Danijoje mažai belikę 
lietuvių, ir tai senukų, kūne 
niekur negali emigruoti.

Rusai ieško arldv. J. Skvi
recko. Rusų repatriacinė ko
misija pradėjo sukinėtis pran
cūzų Austrijos zonoje Zamse, 
kur tremtyje gyvena Lietuvos 
Metropolitas arkivyskupas J. 
Skvireckas. Vietos vyskupas 
dėl tokio akiplėšiško rusų sau
valiavimo įteikęs prancūzų 
okupacinei valdžiai griežtą 
protestą. ... ’ '

Prel. Myk. Krupavičius, 
VLIK’o pirmininkas, ilgesių 
laiką atostogavo Baden-Badd- 
ne. Gydytojų nuomone sveika
tai pataisyti buvo reikalingas 
tas poilsis.

“Gimtoji šalis”, Belgijos lie
tuvių laikraštis, rašo, kad jop 
gautomis informacijomis iš 
Vokietijos dalis amerikiečių 
žinioje buvusių DP. darbo 
kuopų perduodama vokie
čiams. Visos esančios lietuvių 
žinioje darbo kuopos esančios 
pilnos ir niekas naujai tuo 
tarpu į jas nepriimamas.

5,
.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

1

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

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

THE MEA
KOLTE 111

ws
HUDSON, N. H.
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ŠACHMATAI
veda K. Merkia

antras Ohio pirmenybė-

Massachusetts žaibo

lietuvių laimėjimai 
pasitarnauja lietuvio

pirmieji trys jau yra aiškūs, 
būtent: Estka ir Antanaitis po 
6—1 taškų, Karpuška 5-2.
□ Boylstono klubo Žaibo tur

nyrą, rugsėjo 28 d. laimėjo 
Kazys Merkis su 8!c - l1/^ 
taškų (lygiom su Škėma ir 
pralaimėjo Keller’iui). Kazys 
Škėma antras su 7į4 - 21? 
taškų (pralaimėjo H. Daly ir 
3 lygiom). 3-5 v. Harlow 
Daly, Keller ir Selletzky po 
6’2 - 3*/2 taškų. Viso 11 daly
vių.
□ Estas Paul Keres laimėjo 

Varšuvos turnyrą su 
41XJ, pralenkdamas 
Szabo (abu vengrai),

Amerikos šach- novą, Bondarevsky ir
Viso 20 dalyvių. Keres lai

mėjo 11, pralaimėjo tik 1 ir 7 
baigė lygiomis.

□ Lietuviai rodo gerą sezono 
pradžią. Ar ne džiugu konsta
tuoti, kad šis rudens sezonas 
prasidėjo gražiais lietuvių 
šachmatininkų laimėjimais: 
Povilas Vaitonis laimėjo Onta- 
rio pirmenybes ir Ontario 
čempiono titulą. Kazys Škėma 
— antras Naujos Anglijos 
pirmenybėse. Algirdas Nasvy- 
tis
se. Povilas Tautvaiša — pir
mųjų penkių tarpe Illinois pir
menybėse. Kazys Merkis — 
pirmas 
turnyre.

Tokie 
gražiai
vardui kelti, 
matų spauda štai pastebi:

— Buitie Menace Grovvs in 
Chess, rašo Chess Life (rūgs. 
5) ir prideda: “Baltiečių išsi
plėtimo grėsmė šachmatuose 
darosi vis ryškesnė kiekvieną 
mėnesį. Ne vien JAV ir Ka
nada turi varžytis su pavojin
gais lietuviais ar latviais, kaip 
Povilu Vaitoniu, Povilu Taut
vaiša, J. Žaliu ir t.t., bet ir to
lima Australija tai junta”.

Straipsny dar išvardinti 
Berzarino, Lidumso, Lėlio ir 
Vaitkaus laimėjimai Adelaidėj, 
Rentalio — Taskonijoj ir K. 
Ozolio — Victorijoj.
□ JAV būtų pirmoj vietoj, 

jei pasaulio pirmenybėse būtų 
skaičiavę taškus iš rungtynių, 
o ne iš partijų santykio. Štai 
lentelė (laimėtos rungtynės 
pažymėtos +, pralaimėtos — 
ir lygiom =):
1. JAV II — 0 = 4 taškų 
26; 2. Jugoslavija 4-11 — 1 
= 3 taškų 25; 3. Argentina + 
12 — 2 — 1 taškų 25; 4. V.

14 -
Barczą, 
Taima- 
kt.

— 1 taškų 25; 4. V. 
Vokietija -j- 11 — 2 =2 taš
kų 24.
□ Kas rungsis su Botvinni- 

ku. 10 partijų matčas tarp 
Budapešto turnyro nugalėtoju 
D. Bronšteino ir J. Boleslavs- 
kio baigėsi lygiom. Kiekvienas 
jų laimėjimo po 2 partijas ir 
po 8 baigė lygiom. Matčas pa
didinamas dar 2 partijom.
□ Ilhnois pirmenybes, Rock- 

ford, III. laimėjo Albert San- 
drin, 1949 JAV open p-bių nu
galėtojas, surinkęs 6V2 - JĄ 
taškų. 2 - 3 v. K. Wiegman ir 
Paul Poschel po 5’4 - 14. Ket
virtą vietą dalinosi K. Nedved, 
Povilas Tautvaiša, A. Kauf- 
mann ir R. Fletcher. Viso 44 
dalyviai, 7 ratai šveicarų sis
tema.
□ Chicagos Grandis įveikė 

draugiškose rungtynėse Hyde 
Park šachmatų klubą 9-2. 
Taškus pelnė: Tautvaiša 0, 
Antanaitis 0, Estka 1, Kau
nas Ks. 1, Šalkauskas 1, Kar- 
puška 1, Kaunas J. 1, Rama- 
šauskas 1, Bobelis 1, Rušins- 
kas 1, ir Racaitis 1. Tautvaiša 
pralaimėjo Sileon'ui, o Anta
naitis — Kaufiųan’ui.

Grandis baigminės grupės 
turnyre nors nėra baigtas, bet

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO PARAMA

Lietuvių Demokratų Klubas, 
9-as Ward Chicago (Rose- 
land), atsiuntė BALF-o Cen
trui $100.00 čekį likusiems 
Europoje mūsų tautiečiams 
gelbėti. Klubo pirmininkas 
St. Dambro mums rašo: “Mes 
šelpiame lietuvius ir remiame 
jų gelbėjimą iš prakeiktų ko
munistų rankų”.

BALF-o Centras dėkoja 
Klubui už auką ir užtikrina, 
kad jų pinigai bus didelė pa
rama mūsų ligoniams ir palie
gėliams, kurie turi vargti ir 
kentėti dėl komunistų perse
kiojimų.

Būtų gera, kad ir kitos or
ganizacijos bei klubai pasektų 
šį pavyzdį ir paremtų šalpos 
darbą.
BALF SANDELYJE GAUTI 
DRABUŽIAI IR KITI DAIK

TAI 1950 M. RUGPICČIO 
MĖN.

Indiana
South Bend, Olšauskas 39 sv. 

Massachusetts
Oxford, A. Gulben 68 sv.; 

VVestfield, K. Tutkevičienė 13; 
Worcester, Bojorin 26.

Michigan
Detroit, BALF 76 skyrius 

300, J. Gindzdaitis 225.
Maryland

Baltimore, K. Matuliauskas 
(BALF 64 ) 280.

Kansas
Kansas City, Antone Lobeck 

17 sv.
New Jersey

N. N. 19; Linden, Elena 
Strazd 14; Newark, A. S. Tre
čiokas 128.

New York
Brooklyn, J. Juškevičius 4, 

Ališis 30, J. Valaitis 18, Magd. 
Jankevičiūtė 26, U. Vasiliaus
kaitė 18, A. Ignaitis 6, J. 
Stankevičius 12, Justina Klein 
20, Mačiulaitis 15, Marė Dau
girdienė 18, B. Jacikevičius 8, 
VI. Riknevičius 73, K. Kairiū- 
nas 5, Mikas Kazeniauskas 4, 
P. Pupius 19, St. Kučienė 14,

-f

»

Tel. AV 2-4026

Mt Hope Florist
formerly Jacob’s,

the Florist

73 Battles Street
Brockton, Mass.

V
r •'

Į ... .

BALF 100 skyrius 12, K. Se
nulis 20; New York, M. Valu- 
šienė 5, P. Bložis 21; Great 
Neck, A. Vasiliauskas 658; 
Binghamton, P. O. Patt 34.

Ohio
Akron, Trumpikas 355.

Pennsylvania
Phila., Sacred Heart 
70; Phila., Adam Ože- 
Šv.

New 
Church 
lis 98, 
ja 800.

Kazimiero parapi-

Canada
A. Diržys 3.

nuošir-

dar rei- 
Europo-

Toronto,
Už atsiųstus drabužius ir ki

tas gerybes BALF vadovybė 
visiems aukojusiems 
džiai dėkoja.

Įvairūs daiktai vis 
kalingi pasilikusiems
je lietuviams tremtiniams, to
dėl kiek galite siųskite BAL- 
F’ui šiuo adresu:

United Lithuanian Relief Fund 
of America

105 Grand St., Brooklyn, N. Y.

BALI" CENTRE GAUTOS 
AUKOS 1950 M.

RUGPICČIO MĖN.
Connecticut

New Haven, Moterų S-gos 
Conn. Apskr. 25.00; Stamford, 
S. Cibulskas 5.00.

Blinois
Chicago, Br. Ambroziejus 

10.00, B. ir S. Stašiai 5.00, St. 
Chaplis 10.00, P. Kazelis 1.00; 
Melrose Park, S. Brazinski 
2.00; Mt. Vernon, Kun. J. Ga
šlūnas 6.00; Springfield, Mo
terų Są-gos skyrius ir Tremt. 
Kultūros Būrelis 44.00.

Indiana
St. Mary-of-the-Woods, 

Idzelevičius 5.00.
Massachusetts

Athol, M. M. Koczan 1.00.
Michigan

Albion, V. Simaškevičius — 
25.00; Detroit, Anna Yankus 
15.00, BALF 76 skyrius

New Hampshire
Manchester, BALF 53 

rius 40.00.
New Jersey

New Brunswick, J. Kazra- 
gys 10.00; Newark, A. 
deravičius 2.00.

New York
Brooklyn, J. Beliūnas 

Smulkios Aukos 20.99,
Želvys 5.00, J. A. Kregždys 
5.00, V. Jonikas 1.00, K. Nor- 
kevicz 1.00; Flushing, M. Lau-

H.

300.

sky-

Kve-

1.00, 
Alb.

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Paminklinė Maldaknygė
Yra 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. Žalalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

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

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINĮ”. 
.Vardas įr pavarde ......... .........................—...... -.....-................... .—------
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A.J.MMAKSY
Real Katate A 

Tnminino
409 W. Broedway 

SO. BOSTON, MASS.
Offloo Tel. SOuth Boston 8-0648

Res. 37 Oriole Street 
Weot Roxbury, Maaa.

TEL. PA—7-1233-W

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas

495 Columbia Road 

arti Uphams Corner 
-Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2

TREJANKA

Bolševikai už. geležines sienos žmonėms rodė 
šitokius vaizdus su parašu: “Seoul miesto gy
ventojai džiaugsmingai sveikina Korėjos liaudies 
respublikos tankus”. O tie tankai yra rūsy ga

minti. Įdomu, ką jie dabar žmonėms parodys, kai 
nagus nusvilo?

Vilkas ir ėriukai
Vaikė vilkas aveles pagiry, pagiry.
Slėpė iltis ir nasrus už riestos uodegos. 
“Buriu, viso į brūzgyną! Ei gigy, ei gigy! 
“Kai taršysiu jūsų kailį, nebebliaukite mamos!"

Lipdė Kremlius “žemės rojų pavolgy, pavolgy.
Slėpė pjautuvą ir kūjį už rausvoj vėliavos.
“Visi lyskit į tą būda! Ei gigy, ei gigy!
“Čia užteks jums ir kacetų ir kolchozų velniavos!” 

šalaputra

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

mo ligi saulės nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages

a Sjiecialty

<

GRABORIAI

75 
sų

jū-

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

galienė 5.00; New York. C. 
Bure 5.00, I. Bučinskas 2.00; 
Richmond Hill. Julija R. Shu- 
shys 50.00.

Ohio
Cleveland, N. Bielinis 5.00, 

A. Kilikevičienė 25.00.

Už atsiųstas aukas lietuvių 
tremtinių imigracijos ir šalpos 
reikalams BALF Vadovybe 
visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

Šiuo metu, kai įvairiose A- 
merikos lietuvių kolonijose 
rengiami didžiuliai BALF va
jai ir rinkliavos, visi geri lie
tuviai prašomi talkininkauti 
šiame sunkiame ir reikalinga
me darbe.

•r
Reading, J. * 

Villanova, 
ir^Mrs. Emilija

Pennsylvania
Ambridge. B. P. Gramba 

5.00; Elmhurst. J. Gabalis — 
5.00; Philadeiphia, V. Minge- 
la 1.00; Pittsburgh, BALF va
jaus k-tas 178.40; Pittston, J. į 
Arlauskas 5.00;
G. Shaulis 10.00; 
B. Balsaitis 
Naske 15.00; Westbrook Park,
H. Kemeklis 18.62.

Wisconsin
S. Milvvaukee, BALF 69 sk. 

51.50.
Canada

VVinnipeg Manitoba. Kana
dos Liet. Moterų Draugija — 
10.00.

Narių mokesčiai
BALF 36 skyr., Stamford, 

Conn. — 3.00; BALF 59 sk., 
Haverhill, Mass.
BALF 76 sk., Detroit, Mich. 
98.00; BALF 95 sk., E. Chi
cago, III. — 30.00.

7.00;
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NAMŲ SAVININKAMS

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

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
BOuth Boston 8-3960
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BROCKTON, MASS. *

8-0771 *
*

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

CADILLAC PONTIAC

YAKAVONIS
FUneral Home *

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas - <
Patarnavimas Dieną Ir Naktį • 
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

Yra daug mūsų tautiečių, 5 
kurie neturi jokių geradarių r 
užjūriuose, kurie juos laiks 6 
nuo laiko medžiaginiai parem- į 
tų. Daug yra 
vas yra I 
lovos ir savo 
aprūpinti, kai tuo tarpu žmo- , Į 
Ha su mažais vaikais ir senais ; I 
tėvais turi gyventi iš DP sto- j j 
vykiose gaunamų trupinių. Ži- i Į 
nau konkrečius atsitikimus, i | 
pav., buvusioj DP sanatorijo- į ! 
je Edmundsthalyje (netoli J! 
Wentorf) kai tėvas gavęs do- j • 
vaną iš BALF maistu ar rū
bais pats ja nepasinaudojo, 
bet tuoj pasiuntė savo šeimai 
gyvenančiai DP stovykloje, 
nes ta dovana ten buvo dar 
reikalingesnė, nei sanatorijo
je. Kadangi mane šelpia esąs 
USA brolis, tai 
seniau iš Jūsų 
tokiam šeimos 
davęs. Šį kartą 
sų rūbus pasidalinau su vienu 
klaipėdiečiu (neturinčiu DP 
teisių)* kurio šeima gyvena iš 
bedarbiams teikiamos pašal
pos, netoli Katzeburg. Išvykti 
nežinau ar kada begalėsiu, to
dėl už tą materialinę ir ypač 
moralinę paramą prašau pri
imti mano gilią padėką.

B. Banevičius.

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St. 33 Main St.

yra šeimų, kurių tė- S 
ligos prirakintas prie 2 
savo seimos negali__ __

je Edmundsthalyje

ir aš, nekartą 
gautą maistą 

tėvui esu ati- 
gautus iš Jū-

BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.
\ 5

W AITKUS
Funeral Home

197 IVebster Avė., .
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITKUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

WAITT "
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė.
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368---------------------------------------------------

■I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VČ.

Pirmininkė — Eva MarkaienA,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boston, Masa. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. CūnienA,

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

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

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
886 E. 5th St, So. Boston, Mass.

Kasos GI.—Elzbieta AukštikalnytA, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienj mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPIN88
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis,
21 Saager St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — Vincas Statutis,
684 Sixth St, So. Boston, Mass. 

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St, S. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadu-ay, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 £{7tH-Boston, Masa 
VM» -reįkaials kreipki

tės pas protokolų raštininką.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Kur Bakūžė Samanota : 
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūros In- L 
stituto leidinys. Kaina $2.00.

“DARBININKAS”



Antradienis, Spalio 3 d., 1950

^Oalbininkor
G^^***’..........

Šv. Pranciškaus švente
Spalio 4 d., 9 v. r., Šv. Pet

ro parapijos bažnyčioje bus 
giedamos šv. Mišios parapijos 
mokyklų vaikų, mokyklų rė
mėjų ir pranciškonų tretinin
kų intencijoms. Be suaugusių
jų, visi abiejų mokyklų vaiku
čiai dalyvaus šiose šv. Mišiose 
ir giedos jas. Po pamaldų, vai
kučiai. išpildys programą šv. 
Pranciškui, ir kitiems Pranciš- 
kams pagerbti. Po to eis j na
mus ir turės laisvą dieną.

Lietuviškai vaikučiams misi
jos prasidės ketvirtadienį, 
3:30 v. p.p.

Angliškai vaikučiams misi
jos bus už dviejų savaičių.

Vyskupas Eric F. 
MacKenzie,

kalbėdamas Newman klubo 
Šv. Onos parapijoj, Back Bav, 
pasmerkė divorsus ir persisky- 
rimuji ir pareiškė, kad persi- 
skyrėliams trūksta dvasinio 
nusiteikimo ir vedybų sakra
mento supratimo.

PreL Dr. K. Urbonavičius
rugsėjo 30 d. grįžo namo iš 

New England Deaconess ligo
ninės. Priežiūroje dr. Juozo 
Landžiaus ir slaugės, dabar 
gydosi klebonijoje. Dar už
truks kiek laiko, kol galės 
laisvai vaikščioti.

Tčvas Bružikas, S. J.,
spalio 1 d., 7:30 v. v. pradė

jo pirmą misijų savaitę mote
rims ir merginoms.

Vietiniai kunigai ragino vi
sus pasinaudoti šv. misijomis, 
pasimelsti už savo, ir artimo 
reikalus ir priimti Sakramen
tus.

Diakonu šventimai
Praeitą penktadienį, ' rūgs. 

29 d., vysk. Eric MacKenzie 
įšventino diakonais Šv. Jono 
seminarijos 1951 m. klasės 
suhdiakonus. tarp jų ir 3 lie
tuviai : Ed. Svioklą iš Brock- 
tono, Juozą Svirską iš Haver- 
hill. ir Antaną P. Kneižį iš 
Norwood, Mass.

Šventimai į kunigus numa
tyti balandžio 11 d. 1951 m.

Susituokia nauja porelė
Spalio 7 d.. 2 v. p.p. Bronis

lovas Markelionis, gyv. 321 W. 
4th St. susituoks su panele
Dalija Mockute, gyv. 150 W.
3rd St.

Atliekame Spaudos Darbus

plakatus, tikietus, vizitines kerteles, parengimų 
programas. įvairius cirkuliorus. laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 W. i’roaduay So. Boston 27, Mass.

Atvyksta Romos 
Kardinolas

Ketvirtadienį, spalio 5 d. į 
Bostoną atvyksta iš Romos 
kardinolas Eugene Tisserant. 
Kardinolas atnašaus iškilmin
gas pontifikales šv. Mišias 
jjenktadienį, spalio 6 d., 10
vai. rytą Šv. Kryžiaus kated
roje. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, šv. Mišių metu pa
sveikins retą svečią.

Grįžo konsulas
Lietuvos garbes konsulas 

Eostor.e adv. A. O. Shallna, 
praeitą savaitę buvo išvykęs 
į Pennsylvaniją darbo reika
lais ir kartu praleisti kelias 
dienas atostogų savo gimtinė
je. Būdamas Pennsylvanijoje 
bostoniečiams prisiuntė svei
kinimus. Grįžo pirmadienį, 
spalių mėn. 2 d.

Dail. J. Tričys
prieš kelis mėnesius įsikūrė 

Bostone. Šis jaunas gabus dai
lininkas tapybos studijas yra 
pradėjęs 1945 m. Vokietijoje. 
Iliustravo “Skautų Aidą’’ ir 
porą knygų. Dalyvavo meno 
parodose.

Amerikoje atliekamu nuo 
fabriko darbo laiku uoliai tę
sia savo studijas; šią vasarą 
yra nupiešęs keletą paveikslų. 
Savo patarimais jam daug pa
deda žymusis teatro dekorąto- 
rius Andriušis.

Tyliam, bet ryžtingam me
nininkui linkime geros kloties!

Baleto Koncertas
įvyks š. m. spalių (October) 

22 d. 3 vai. popiet Thomas 
Park, prie G St. High School 
auditorijos patalpose. Daly
vauja buv. Kauno Valstybinio 
Baleto artistai T. BABUŠKI- 
NAIT£ ir A. LIEPINAS. Pro
gramoj bus baletų ištraukos 
iš “Miegančios Gražuolės”, 
“Silfidų”, “Copelios”, “Don 
Kichoto” ir kitų baletų. Be to, 
koncerte dalyvauja Vilniaus 
O|>eros solistas S. Liepas, ba
ritonas. Koncertui akompa
nuoja koncertmeisterė S. Le
vickienė.

Bilietai gaunami taip pat 
“Darbininko” administracijo
je, pas B. Kalvaitį. 545 Broad- 
way. pas p. Minkų ir prie įėji
mo. Rap.

Krikštai
Spalio 1 d., buvo pakrikšty

ta Linda - Ona, duktė Antano 
ir Joanos (Belekevičiūtės) 
Cummings gvv. 85 Baxter St. 
ir Marytė Prano - Eleanoros 
(Jenulevičiūtės) Sullivan, gyv. 
8 National St.

Laikraštis “Darbinin
kas” turi jrengręs mo
dernišką snans t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

Apvogė Bostono merą
Viename Bostono viešbutyje 

kažkas paėmė Bostono mero 
Hynes apsiaustą, kurio vieno
je kišenėje buvo maldaknygė, 
kurią meras labai vertina, 
kaijKt atmintį savo brolio Tho
mas Hynes. Turi vilties, kad 
piktadario, bent maldaknygę 
grąžins.

šaukia atsargos 
karininkus

Lapkričio mėnesį iš Naujo
sios Anglijos šaukiami 582 re
zervo kapitonai ir leitenantai, 
kurių tarpe iš Massachusetts 
96 kapitonai ir- 261 leitenan
tas.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLl’BO VALDYBA IK DIREKTORIAI
Iš kairės į dešinę sėdi: A. Druzdis, fin. sekr., A. Namaksy, vicepir 

nu, J. Grigalus, pirmininkas, J. Arlauskas, direkt., A. Chaplik, iždin. 
Stovi: Dr. W. Duserick, F. Zaleskas, Ed. Gailius, Dr. A. Kapočius, J. 
Casper ir J. Lekys, direktoriai. A. Neviera, sekretorius, nuotr aukos 
metu nebuvo.

Mokome vaikus lietuviškai
Didesniam lietuvių naujaku

rių skaičiui įsikūrus J. Ame
rikos Valstybėse, iškilo klausi
mas. kaip ir kur mokyti vai
kus, kad jie nepamirštų savo 
tėvų kalbos ir įsigytų reika
lingų žinių apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį. Atvykusių nau
jakurių nepatenkina parapijų 
mokyklos, kuriose lietuvių 
kalbos labai mažai temokoma, 
o Lietuvos istorijos ir geogra
fijos pamokų iš viso nėra. Net 
ir tikybą kartais mokoma 
anglų kalba. Neliko kitos išei
ties, kaip savo jėgomis organi
zuoti šeštadienines lituanisti
kos pamokas.

Bene pirmiausiai tokia mo
kykla susiorganizavo So. Bos
tone 1949 m. vasarą, padedant 
lietuvių parapijos klebonui 
kun. Pr. Virmauskiui, tos pa
rapijos mokyklos patalpose. 
Netrukus šeštadieninės litua
nistikos mokyklos suorgani
zuotos beveik visose didesnė
se lietuvių kolonijose: Balti- 
morėje, Brooklyne, Brockto- 
ne, Chicago  je (Brighton 
Park), Clevelande. Los Ange
les (sekmadieniais), Philadel- 
phijoje. Waterburvje. Worces- 
tervje. Jose mokosi šimtai lie
tuvių vaikų, tiek pradinės mo-

Gaisras žibalo įmonėje
Sekmadienį, spalio 1 d. Esso 

Standard Oil bendrovės įmo
nėje, Everett, Mass.. kilo spro
gimas ir gaisras. Gaisras pa
darė S5000 nuostolių.

1530 jaunuoliu
šį mėnesį iš Massachusetts 

valstijos bus pašaukta karinėn 
tarnybon.

Ar jau įsigijai?
Gal ne vienas jus šią savaitę 

paklaus, ar jau nusipirkai ti- 
kietą į Lietuvių Piliečių klubo 
naujo namo atidarymo istori
nį banketą?

Iš itkrųjų, jau laikas pradė
ti rengtis. Jau paskutinė sa
vaitė bėga. Jau ateinantį sek
madienį šis svarbus banketas 
įvyks. Tikietai gaudyte gaudo
mi eina visu smar kumu ir tuo
jau p j pritruks.

Kaip jau buvo minėta, ban
kete dalyvaus ir kalbas pasa
kys valst. guber. Paul A. De
ver, Bostono meras John B. 
Hines, Suffolk County proku
roras Willlam J. Foley. Gau
tas pranešimas, kad specialiai 
iš Washingtono atvažiuoja lie
tuvių geras draugas, darbo 
sekretorius Maurice J. Tobin 
ir kongresmonas John W. 
McCormick. Bus ir daugiau 
žymių svečių.

Yra užkviesti visi šios vals
tijos lietuvių klubai. Prašome

kyklos, tiek aukštesniosios 
amžiaus. Moko prityrę, Lietu
voje dirbę mokytojai, kaip Dr. 
V. Sruogienė, Ben. Babraus- 
kas. Ign. Malinauskas, S. 
Barzdukas. Pr. Pauliukonis, J. 
Daniusevičius ir kt. Daugelyje 
vietų lietuvių parapinės mo
kyklos leido naudotis savo pa
talpomis. o reikalingas prie
mones ir lėšas parūpina lietu
vių tremtinių rateliai bei kul
tūrinės organizacijos. Tačiau 
tėvai stengiasi daryti žygių, 
kad parapinėse mokyklose 
būtų įtraukta į programą pa
kankamai lituanistinių dalykų, 
kuriuos dėstytų kvalifikuoti 
mokytojai. Tada nebebūtų rei
kalo išlaikyti atskirai šešta
dienines mokyklas. J.G.

Padėka
Literatūros ir muzikos po

pietėje, įvykusioje rugsėjo 24 
d. So. Bostone, programos da
lyviai atsisakė honoraro Li
tuanistikos Mokyklos naudai. 
Šiems menininkams priklauso 
nuoširdi padėka: J. Aisčiui, 
St. Būdavui. Ant. Gustaičiui, 
Jeron. Kačinskui, Henr. Ka
činskui, St. Liepui ir St. San
tvarai. Dėkojame Lietuvių 
Dramos Studijos studentėms: 
Daliai Barmutei, Irenai Grie
žei - Jurgelevičiūtei ir Daliai 
Podelytei. padėjusioms rengė
jams salėje.

Atskirai dėkojame visiems 
popietės svečiams, suaukoju
siems S247.

Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Valdyba

ir
Lituanistikos Mokyklos

Vedėjas.

visų klubų prisiųsti savo at
stovus. Jeigu valdžios pareigū
nai su malonumu sutiko mūsų 
bankete dalyvauti, tai ką be
kalbėti apie svarbų reikalą 
mums lietuviams patiems da
lyvauti. Ištikrųjų, tai bus isto-, 
rinis banketas , Eostono lietu
vių gyvenime. Garbė klubie- 
čiams, kad sugebėjo įsigyti 
gražiausį namą So. Bostone.

Eankietas jau prirengtas, 
belieka visiems dalyvauti. Pa
rodykime visuomenei, jog lie
tuviai yra vieningi.

Tikietų dar galima gauti 
klube ir pas valdybos nar us.

A. P. Neviera, sekretorius.

Frerlerick R. Sullivan,
Suffolk apskrities šerifas 

spalio 15 d. ves su savo sekre-| 
tore — našle Mrs. Muriel C. 
Cheever iš Winthrop. Jungtu
vės bus Švč. Marijos parapi-’ 
jos bažnyčioje.

Nauji Lietuvių Kultūros 
Rėmėjai Bostone

Nesenai paskelbėme 13 nau
jų Liet. Kult. Rėmėjų. Šian
dien džiaugiamės, galėdami 
pasveikinti dar trylika naujų 
narių: E. Banaitienę, Bern. 
Brazdžionį, St. Jakutį, O. Ja- 
rašauskienę, K. Kriščiukaitį, 
Dr. J. Leimoną, Pr. Lembertą, 
Pr. Mučinską, K. Šimėną, Vik- 
Vadeišą, J. Venckų, Ign. Vi- 
lėniškį ir M. Žibinskienę.

Dėkojame uoliesiems Liet. 
Kult. Rėmėjams: mokytojui 
Dz. Giedraičiui ir Vytautui 
Stroliai, kurie jau ilgas laikas 
padeda valdybai narius ver
buoti.

Fondas studentams
Sekmadienį, spalio 1 d. 

Knights of Columbus pirma
me šio sezono susirinkime 
Copley Plaza viešbutyj, Bosto
ne, kur dalyvavo 300 vadų iš 
visos valstijos, nutarė įsteigti 
S100.000 fondą studentams. 
Nutarimą dar turi užgirti K. 
of C. seimas, kuris įvyks ge
gužės mėn. 1951 m. Jei sei
mas tą nutarimą priims, tai 
kitais metais neturtingi stu
dentai galės gauti iš to fondo 
paskolas baigti kolegijos 
mokslams.

• Neaiškus likimas pasilie
kančių lietuvių Vokietijoje. 
Vokiečių socialistų laikraštis 
“Socialistishe Volkszeitung” 
neseniai paskelbė straipsnį, 
kuriame reikalauja prievartos 
būdu grąžinti tremtinius į jų 
kilimo kraštus.
• Tremtinių transportai nuo 

kaikurio laiko redakcijai nėra 
tiksliai žinomi.

(Dabarties {Pastabos
Atrodo, lyg ko trūktų

V Kiekviena šalis turi savo papročius ir prie jų kitus lenkia. 
Tai yra visai suprantama. Bendrai gyvenant, prirenkia ir ben
dros tvarkos laikytis. Ta tvarka pasirodo ir žmonių varduose 
bei pavardėse. Kone kiekvienas kraštas turi juos savus ir sa
vaip rašo. Iš pavardės net gali nuspėti, kas kuriam kraštui ar 
tautai priklauso. Sakysime, pamatęs prie pavardės padėtą “o” 
gali neapsirikdamas sakyti, kad jo gyslomis srūva airiškas 
kraujas. 0 visas pavardžių galūnes su “ski” ir “wicz” taip ir 
neša mus į slaviškus kraštus. Daug galvoti čia nereikia.

▼ Bet Amerikoje dažnai reikia pagalvoti, kad iš pavardės 
tautybę atpažintum. Amerika yra sugėrusi daug ir įvairių tau
tų. Pavardės yra iškeistos ir apkeistos — pritaikytos prie ben
dros tvarkos, kad ištarti būtų greičiau ir “spelingas” geresnis. 
Dažnai iš pavardės nesuvaikysi, kas per žmogus pirmiau bu
vo ir kuo patapo. Tik vienas dalykas parodo, kad jau yra sua- 
merikonėjęs — tai jo vidurinis vardas, ar geriau — viena 
įterpta prieš pavardę raidė. Kai jos nėra, atrodo, lyg ko ir 
trūksta.

KAS YRA TRAVELERS AID?

V Štai šį trūkumą atvykę ir stengiasi kaip galima greičiau 
užlyginti. Gali dar trūkti dolerio kišenėje ar erdvesnio kampo 
prisiglausti, bet vidurinis vardas greitai susiranda. Vienas pa
tiria, kad turi dar antrą ar trečią krikštavardį, kitas prisiminė 
užmirštą sutvirtinimo vardą, o trečias padeda ir tai, kas jam 
labiau patinka. Skaitai kur pasirašytą tokio “amerikono” pa
vardę ir galvoji: tas pats, ar ne? Seniau rašėsi vienaip, o čia 
jau ilgesnis pasidarė. Vadinasi, prisitaikė. Charakterio žymė 
ne bloga, bet ir nevisada gera. Kartais ir pavojinga: pridedama 
viena raidė iš pradžios, o nurėžiamos net kelios iš galo. Saky
sime, jis buvo Vincas Griniūnas, o patapo Willy J. Green. Ir ži
nok, žmogau, iš kokio kampo kilęs?

V Visai nėra sunku ir savo pavardę išlaikyti, ir įstatymus 
patenkinti, ir būti geru šio krašto bendruomenės nariu. Niekas 
čia už kupros negriebia ir iš Kielos nedaro Chmielowskio, o iš 
Strazdo — Drazdowskio, kaip būta Lietuvoje baudžiavos lai
kais. Jei kas nenori, tai Amerikoje iš Barėno nepasidaro Bear. 
Yra lietuvių, išgyvenusių Amerikoje po 40-50 metų ir savo pa
vardes gražiai išlaikiusių. Yra ir senų spaudos darbininkų, išsi
vertusių be vidurinio vardo. Dokumentams gal ir prireikė kai- 
kada, bet šiaip jau tuščiai nesivaikė naujovėmis. Juk pirmos 
vokiečių okupacijos metu Lietuvoje pasitaikydavo ir tokių, ku
rie buvo pradėję dėti prieš pavardę vokišką “von”. Kažkaip 
kilniau! Ir dabar kaikurie atvykę ieško daugiau orumo bent su 
ta viena raide. Yra bendravardžių ir bendrapavardžių žmonių, 
kuriems ta nekalta raidė reikalinga, bet kai namie laikraščiuo
se rašęsis vienaip, dabar pasirašo kitaip — suka kitus iš lietu
viško kelio. O kartais ir mažas kupstas vežimą verčia. S.

Travelers Aid organizacija 
ištiesia pagalbos ranką žmo
nėms esantiems toli nuo savo 
namų. Visur Jung. Valstybėse 
ir autobusų stotyse, prie laivų 
tą vardą matome geležinkelių 
ir lėktuvų uostuose.

Tik pereitais metais, Trave
lers Aid padėjo daugiau, kaip 
34,000 žmonių iš 64 kraštų 
tremtiniams, kareivių sužiedo- 
tinėms, repatriantams ir tu
ristams. Kai šie naujai atvykę 
pasiekia Jung. Valstybes, Tra
velers Aid darbininkai, pasi
ruošę jiems padėti. Jų darbas 
daugiau, kaip 100 svarbesnių 
centrų. Pav. keleiviui patei
kus lapelį Travelers Aid išpil
dytą dviejose kalbose: kelei
vio ir anglų, jam Travelers 
Aid darbininkai tuojau pade
da užsisakyti valgio, sutvar
kyti nakvynę, kelionės tvark- 
raštį ir taip t.t. Jeigu keleivis 
norėtų pasilikti vienai dienai, 
Travelers Aid darbininkas ir 
tai sutvarko.

Daugiau kaip 450 miestų ir 
miestelių visose Jung. Valsty
bėse turi Travelers Aid sky
rius, kurie ne tik duoda pata
rimų keleiviams, bet teikia 
įvairių kitokių patarnavimų. 
Jie suteikia informacijų apie 
butus, bažnyčias, suranda gi
mines ir draugus, sutvarko 
transportą, pataria apie darbo 
galimybes ir, jeigu reikia, tei
kia finansinę pagalbą.

Pereitais metais, išskyrus 
34,000 naujai atvykusių, kurių 
tarpe buvo daug tremtinių, 
Travelers Aid padėjo dau
giau, negu 3,000,000 amerikie
čių - keleivių, kurių tarpe bu
vo daug vaikų, senų, sergan
čių, ir šeimų, kurios persikėlė 
iš vienos vietos į kitą ir ki
tiems.

Pirmutinė ' Travelers Aid 
buvo įsteigta prieš 50 metų.

Tai buvo įstaiga imigrantams, 
kurie tada atvyko į USA. 
1917 m. National Travelers 
Aid Association buvo įsteigta 
su vyriausia būstine New Yor
ke. Šita organizacija įtraukė 
ir sujungė visas vietines Tra
velers Aid įstaigas ir suvieni
jo jų darbą. Ši organizacija 
šiandien turi 1,500 profesijo- 
nalų ir savanorių darbininkų 
išskyrus vieną tūkstantį ben
dradarbiaujančių atstovų šioje 
šalyje ir užsienyje. Amerikos 
žmonės savo aukomis užlaiko 
šią organizaciją. Jos patarna
vimas teikiamas nemokamai 
visiems žmonėms nežiūrint ra
sės, tikybos, tautybės ir eko
nominės padėties.

sugadinti jums dieną
• Raumeniny pečiūgeia gr-itai paleng- 
vinkit su John»>n’o PECIV PLESTE- 
RIU — beveik tas pats, ką dėvėtum 
šildančia paduškaite Jis veikia trejo
pai: (1) Atgabena š’ldantj. gydanti 
kraują i skrudams vieta (2) Gelbsti 
tvivargusiems raumenims — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Flanelinė padui- 
kaitė palaiko žiluma per vaiandu va
landas.

• Pirkit Johnson o PECTV PLESTE- 
RJ. pagaminta Johnson * Johnson — 
patikimiausias vardas ehirurgiikų ap- 
raiialų gamyboj. Gauamas visose vais
tinėse.




