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SIŪLO MESTI ATOMINĘ 
BOMBĄ

Er-w York. — Harold 
E Stassen, buvęs kandi- 
jntp ; prezideitus, o da
bar Pennsvlvanijos uni
versiteto rektorius, prisi- 
r'i'ea savo vizitą pas 

kuri jįs lankė 
rvieš trejus su puse me- 
t” vi naši niršo pasima- 
tvti. Jis pasiuntė Stali
nui laišką, nadarė kaiku- 
ri>’ priekaištų ir pasiūlė 
n*'’imti jį ir kaikuriuos 
kitus amerikiečius išsi
aiškinti. Valstybės de
partamentas į šį Stasseno 
mostą pažiūrėjo neigia
mai.

Neigiamai tą laišką ap
tarė ir senatorius Lodge, 
užsienio reikalų komisi
jos narys. Jis pareiškė, 
kad brutalus užpuolimas

DABAR EILE VOKIETIJAI
Vašingtonas. — Vals- kiai susijaudinę. Preky- 

tybės depąrtamento bos ekspertai nurodo, 
sluogsniuose kalbama, kad kainos yra dirbtinai 
kad dabar tenka akis at- numuštos sąmyšiui su-
srež&L 1-Vokietiją, kuri 
turėtų sekti po Korėjos, 
kaip nauja Sovietų Rusi
jos invazija. Tai buvo nu
matyta Sovietų Rusijos 
1950 metų programoje, 
bet nepasisekimas Korė
joje ją kiek sumaišė. Ne
paisant to, komunistų 
vadų tikslai nepasikeitė.

Tai yra pareiškęs Fran
cis H. Russell, valstybės 
departamento vie šųjų 
reikalų direktorius, užsi
minęs apie artėjančius 
spalių 15 d. rinkimus bol
ševikinėje Vokietijos zo
noje. Jis pareiškė, kad 
tai bus panaudota sukelti 
komunistų sambrūzdžiui 
visoje Europoje.

Be to, kaip iš Berlyno 
pranešama, prieš rinki
mus bolševikai griebėsi 
savotiškos propagandos 
ir dumpingo. Jie užvertė 
rinkas dideliais kiekiais 
nupigintos duonos, bul
vių ir daržovių. Smulkie
ji vakaru Berlyno krutu- 
vininkai dėl to yra smar-

RUOŠIA PROCESĄ RAUDO
NIESIEMS KARO KRIMINA

LISTAMS
Tokyo. — Jungtinių 

Tautu aukštoji karo va
dovybė rengia tarptauti
niams karo nusikaltė
liams procesą. Į šį teismą 
traukiama kaipo karo 
kriminalistai apie 30 
Šiaurės Korėjos komu
nistu, kurie pasitraukda
mi išžudė apie 170 ameri
kiečių belaisvių ir apie 
2000 pietų korėjiečių. Da
bar stengiamasi susekti 
tuos aukštuosius komu
nistų karininkus, kurie 
įsakė žudyti. , 

Korėjoje, sukurst y t a s 
Sovietų Sąjungos, įtiki
na, jog dabar nėra dar 
laikas kalbėtis su pre- 
mieru Stalinu. “Atrodo, 
yra daug protingiau, pa
laukti, —pareiškė Lodge, 
kol laisvasis pasaulis at
gaus savo jėgas ir galės 
kalbėtis su Stalinu, kaip 
su lygiu”.

Geležinkeliečiai reikalauja 
pakelti algas

VVashington, D. C. — 
Geležinkeliečių unijų va
dai pradėjo derybas su 
geležinkelių viršininkais 
dėl algų pakėlimo. Dery
bos paliečia 1,250,000 
darbininkų.

kelti.

Kovojimą dėl Malajas 
salų išlakvHmo

Singapūras. — Indone
zijos valstybė, neseniai 
tik priimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, yra 
susirūpinusi prisijungti 
sau ir Malajų salas, da
bar valdomas britų. Iš
laisvinimo sąjūdžiui va
dovauja Indonezijoje pri
siglaudę Malajų pabėgė
liai, studentai ir prekybi
ninkai.

Paskelbė Palaimintąja
Roma — Spalo 1 d. po

piežius Pijus XII, daly
vaujant 50,000 miniai, Šv. 
Petro bazilikoje paskel
bė palaimintąja Mariją 
De Mattias, italę vienuo
lę, kuri savo gyvenimą 
pašventė vargšams. Ji 
buvo vadinama “vargšų 
motina”.

Pulkininkas George W. 
Hickman, UN’o vadovy
bės teismo gynėjas ir 
pulk. Įeit. William Smoak, 
karo nusikaltimams teis
ti skyriaus vedėjas pa
reiškė, kad aukštoji va
dovybė, prieš pradėdama 
karo nusikaltėlių proce
są, stropiai tiria visus Š. 
Korėjos komunistų įvyk
dytus žiaurumus. Daug 
komunistų, kurie daly
vavo žudynėse, yra jau 
susekta ir areštuota, — 
ir kiekvieną dieną jų dar 
surandama.

GARDINO MIESTAS
Į pietus nuo Gardino eina Lietuvos ir Lenkijos siena. Ją peržengę, lenkai 1920 metų ru

deni užėmė Gardiną, Vilnių ir Suvalkus. Suvalkuose pasirašytą 1920 m. spalių mėn. 7 d. pa
liaubų sutartį lenkai sulaužė ir užėmė apie 1/8 Lietuvos su Vilniumi Tam gedulingam faktvi 
dabar sueina 30 metų. Nors šiuo metu Vilnius lenkams nepriklauso, bet jie neišsižada seniau 
valdytų Lietuvos žemių.

Lawe Success. — Spalio 
mėn. 7 d., šeštadienį, 
Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdyje buvo svarstoma 
rezoliucija, patiekta poli
tinės komisijos Korėjos 
klausimu. Komisija siūlė 
suvienyti Korėją ir pra
vesti rinkimus Jungtinių 
Tautų priežiūroje. Kaip 
komisijoje, taip ir pilna
ties posėdyje, rezoliucija 
priimta nusveriančia bal
sų dauguma. Už rezoliu
ciją balsavo 47, prieš 5 ir 
susilaikė 8. Prieš balsavo 
Sovietų Rusija, Gudija, 
Ukraina, Lenkija ir Če
koslovakija. Susilaikė E- 
giptas, Indija, Indonezija, 
Lebanonas, Syrija, Ara
bija ir Jugoslavija.

Korėjai suvienyti ir 
kraštui į normalų gyve
nimą grąžinti sudaryta 
septynių narių komisija, 
į kurią įėjo: Australija, 
Čilė, Olandija, Pakista
nas, Tailandas ir Turkija. 
Indija, ir labai prašoma, 
nesutiko savo atstovo 
skirti.

Svarstant Korėjos klau
simą. Sovietų Rusija bu
vo pasiūlusi kviesti į po
sėdį Šiaurės Korėjos at
stovą, bet tas siūlymas 
dauguma balsų buvo at
mestas. Posėdyje dalyva
vo tiktai Pietinės Korė
jos užsienio reikalų mi- 
nisteris Ben C. Limb, at
stovavęs savo kraštą, kai 
Jungtinių Tautų narį. Jis 
kaltino komunistus, žu
dančius nekaltus gyven
tojus, ir reikalavo, kad 
tuojau būtų paleisti visi 
suimtieji ir nelaisvėn pa
tekę korėjiečiai ir sąjun
gininkai.

Pilnaties posėdžio pir
mininkas iranietis Nas- 
rollah Entezam parengė 
kreipimąsį į Korėjos ko
munistus, kurie Jungti
nių Tautų vardu prašomi 
padėti ginklą. To nepada
rius, Š. Korėja bus užim
ta jėga. McArthuras tam 
reikalui yra jau pasiren
gęs.

Pietinės Korėjps prezi
dentas Syngman Rhee 
pareiškė, kad jis yra 
priešingas rinkimams vi
soje Korėjoje. Jo many

KOMUNISTAI ĮSIVERŽĖ 
J TIBETĄ

Hong Kong — Spalio 7 
d. oficialus Kinijos ko
munistų pranešimas sa
ko, kad jų daliniai per
žengė Šiaurės Tibeto sie
ną. Komunistinės Kini
jos kariuomenė, kaip 
doj buvo rašyta, jau 
prieš keletą mėn. buvo 
telkiama prie šiaurės ir 
rytų Tibeto sienos. Ta
čiau pirmas įsiveržimas į 
tą kraštą tik dabar yra 
praneštas, žinoma, su 
“išlaisvinimo” iš laisvės 
priedeliu.

Tibetas yra sunkiai pri
einamas kraštas Himala
jų kalnuose. Iš vienos pu
sės susisiekia Kinijos 
Sinkiang provincija, iš 
pietų su Indija. Tibeto 
delegacija buvo atvykusi 
į New Delhi Indijon pasi
tarimams su kinų komu
nistais savo nepriklauso
mybei gelbėti, bet rezul
tatai, matyti, buvo tokie, 
kaip ir Lietuvos 1940 m. 

mu, P. Korėja tebeturi 
teisėtą parlamentą, kurį 
reikia tik papildyti Š. Ko
rėjos atstovais.

Nemokamas tyrimas
Jungtinėse Valstybėse 

nuo lapkričio mėn. 12 iki 
19 d., visą savaitę, diabe
tikų organizacija darys 
cukrinės ligos sergančių
jų nemokamą tyrimą. 
Daug kas turi tą ligą, bet 
nežino. Manoma patik
rinti apie 5,000,000 asme
nų.

su Rusijos komunistais. 
Komunistai matydami, 
kad dabar pasaulis Tibe
tui, kaip anuo metu Lie
tuvai, nieko pagelbėti ne
gali, užgrobia jėga tą 
kraštą.

Plėšrusis komunizmas 
negali nusiraminti, kai jį 
nesulaiko nuo to kuri 
nors kita pajėga. Ameri
kos pajėgoms jį sulaikius 
nuo Formozos, jis metėsi 
į kitą kraštą.

Sovietų nauji sprausminiai 
lėktuvai

Londonas. — Londono 
aviacijos ekspertai yra 
patyrę, kad Sovietų Ru
sija turi pasigaminusi 
naujus spraus m i n i u s 
(jet) lėktuvus, kurie gali 
gabenti atomines bom
bas. Jie yra pagaminti 
pagal amerikiečių modelį 
B-29.

Los Angeles, Cal. — 
Amerikos Legiono vei
kiantis komitetas priėmė 
rezoliuciją, raginančią 
paleisti ant Rusijos ato
minę bombą, jeigu ji atei
tyje užpultų betkurį 
kraštą. A. L. Komitetas 
taip pat ragina preziden
tą Trumaną atleisti Dean 
Acheson, valstybės se
kretorių, ir paskirti kitą 
asmenį, kuris “galėtų pa
rinkti savo patarėjais to
kius asmenis, kurie pasi
švęstų sutriuškinti ko
munizmo pajėgas, kur 
jos nebūtų”.

Amerikos Legiono 32- 
ras metinis seimas prasi
dėjo pirmadienį, spalio 9 
Dalyvauja 3277 atstovai. 
Jie atstovauja 3,000,000 
legionierių.

JAV įspėja Rusiją
Washington — Spalio 

6 d. JAV griežtai įspėjo 
Sovietų Rusiją ir Austri
jos komunistus dėl viešo
sios tvarkos ardymo 
Austrijoje. Valstybės se
kretoriaus pavaduotojas 
James E. Webb viename 
pareiškime pagyrė Aus
trijos pareigūnus už su
gebėjimą išsaugoti per 
tris dienas krašte tvarką. 

ŽINIOS
A Čekoslovakijos prezidentas Klement Gottvvald 

spalio 6 d. įspėjo kariuomenę būti pasiruošusią neti
kėtumams. Įsakyme nurodoma, kad tai yra būtina 
socializmo gynybai, kai “Amerikos imperializmas” 
užpuolęs Korėją.

A Čekoslovakijoje netoli Sleszska Ostrau pastaro
mis dienomis įvyko baisus sprogimas anglių kasyk
lose. Pragos radijo pranešė, kad žuvo 36 darbininkai. 
Kiti buvo išgelbėti. Tos kasyklos yra didžiausios Če
koslovakijoje.

A San Jose, Costa Rica spalio 6 d. įvyko žemės 
drebėjimas, bet didesnių nuostolių nebuvo.

A Nacionalistinės Kinijos šaltiniai spalio j d. pra
nešė, kad Shanghajuje raudonieji įvykdė masinius 
areštus darbininkų, kuriuos įtarė esant nepalankiais 
raudonajam rėžimui.

A Buv. karo laiko britų premieras VVinston Chur- 
chill’is spalio 9 d. su žmona atvyksta Danijon, kur 
jis bus svečias Fredensborg pilyje karaliaus Frederi
ko ir karalienės Ingrid’os. Danija ruošiasi didelėms 
sutikimo iškilmėms.

A Jung. Valst. 55,000 ton. lėktuvnešis Midway, ly
dimas dviejų laivų naikintojų Harwood ir Strong, 
spalio 8 d. atvyko į Maltą vienos savaitės manev
rams.

A Norvegijoje, netoli Trondheimo, laike staigaus 
žemės drebėjimo, pradingo jūroje su visais įrengi
mais — kranais ir mašinomis — Ilsvik uosto kranti
nė.

A Graikija po keletos vyriausybių krizių sutiko 
priimti JAV patarimus administracinėms ir ūkinėms 
reformoms pravesti pagal Marshallo planą ir jo tei
kiamą paramą.

A JAV tyrinėjimai rodo, kad Sovietų Rusija kas
met skiria karo reikalams apie 45 bilionus dolerių ar
ba beveik du kartus daugiau negu Jungtinės Ameri
kos Valstybės.

A JAV ambasadorius Prancūzijai David K. Bruce 
iškviestas pasitarimams į Vašingtoną. Jo kelionė 
yra surišta su Prancūzijos priešinimusi Vokietijos 
atginklavimui.

Nors nepaminė damas 
tiesiog Rusijos vardu pa
reiškė, jog JAV ateityje 
imsis griežtų veiksmų, 
kad teisė būtų apsaugota 
ir Austrijos pareigūnai 
galėtų tvarką krašte pa
laikyti.

Tai buvo aiškus įspėji
mas Rusijai ir komunis
tams, kad jie daugiau ne
mėgintų ardyti tvarkos 
JAV kontrolėje esančio
je Austrijos zonoje. Aus
trija ir jos sostinė Viena 
yra panašioje padėtyje, 
kaip Vokietija ir Berly
nas, kur Rusijos kursto
mi ir padedami komunis
tai siekia sugriauti tų 
kraštų žmonių gyvenimą.

Laisvės varpas į Berlyną
Philadelphia, Pa.—Spa

lio 5 d. Gen. Omar Brad- 
ley dedikavo 10 tonų va
rinį laisvės varpą, kaip 
“naują laisvės simbolį 
pasaulyj”.

Varpas buvo nulietas 
Anglijoje, atvežtas į šį 
kraštą ir buvo vežioja
mas po įvairius miestus, 
kad išjudintų gyventojus 
dirbti dėl pasaulio lais
vės. Iš Philadelphijos 
varpas bus pasiųstas į 
Berlyną, kad ir laisvės 
priešai jį pamatytu.

I
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MacArh turas pakartotinai ragina pasiduoti
Gen. MacArthuras, vyriausias sąjungininkų va

das .antrą kartą kreipėsi į komunistus, ragindamas 
geruoju padėti ginklą ir pasiduoti. Per Tokyo ir 
Seoul radijo stotis šį kartą buvo kreiptasi tiesiai į 
šiaurinės Korėjos komunistų premierą Kim II Sung. 
Buvo perskaityta Jungtinių Tautų priimta rezoliuci
ja, įgaliojanti MacArthurą imtis visų priemonių Ko
rėjai suvienyti. Savo ultimatume MacArthuras pa
brėžė, jog jis imsis karinių veiksmų tai rezoliucijai 
įvykdyti, jei komunistai geruoju nepasiduos. Iš ko
munistų vyriausybės tuo tarpu nesulaukta jokio at
sakymo nei komentarų.

Ir amerikiečiai perėjo 38 paralelę
Sekmadienį, spalių mėn. 8 d., Amerikiečių žval

gybos daliniai peržengę 38 paralelę į šiaurę nuo 
Kaeson miesto ir nužygiavo kelias mylias į priekį. 
Jokio komunistų pasipriešinimo nesutikta. Tuo pa
čiu metu amerikiečių lėktuvai apmėtė bombomis 
daug karinių taikinių šiaurės Korėjoje. Buvo aptik
tos ir sunaikintos sunkvežimių voros, vykusios iŠ 
Mandžiūrijos į Korėją. Karo laivai patruliuoja visu 
šiaurės Korėjos pakraščiu. Jie daug dažniau užtin
ka povandeninių minų, negu anksčiau. Minos yra ru
siškos gamybos.

Pietiečiai pasiekė VVonsan
Pietiečių kariniai daliniai rytiniu Korėjos pama

riu nužygiavo jau arti 100 mylių ir priartėjo prie 
vieno iš didesnių uostų ir pramonės centrų — Won- 
san. Laukiama, kad prie šio miesto gali įvykti dides
nės kautynėse. Pietiečius remia amerikiečių lėktuvai 
ir karo laivai.

Kaip gen. MaeArthur grąžino sostinę korėjiečiams
Išvaduotosios Pietinės Korėjos sostinės Seoul 

grąžinimo jos vyriausybei proga įvyko didžiulės iškil
mės. Gen. MaeArthur, susirinkus visiems P. Korėjos 
vyriausybės nariams didžiojoje parlamento salėje, pa
prašė juos drauge sukalbėti padėkos maldą Dievui už 
suteiktą pergalę. Po to, kreipdamasis į Korėjos val
džios atstovus, pareiškė, kad Jungt. Tautų karo vado
vybės vardu turįs malonumo jiems grąžinti jų vyriau
sybės buveinę, kad jie galėtų vėl tęsti jiems konstitu
cijos uždėtas pareigas. Karštai tikiu, sakė, kad ma
loningoji Apvaizda suteiks jums ir jūsų valdžios at
stovams išminties ir jėgų išspręsti didžiąsias proble
mas teisingumo ir geros valios dvasioje. Baigdamas 
pasakė: mano karininkai ir aš pats grįžtame prie ka
riškų pareigų, o civilinių reikalų tvarkymo atsakomy
bę paliekame jums.

aa Gynybos Departamentas pranešė, kad Korėjos 
kautynėse iki rugsėjo 29 d. prarado 20,756 amerikie
čius. J tą skaičių įeina 2660 užihUBtiĮ, 294 mirusių ftūo 
sužeidimo, 13,659 sužeistų (kai kurie iš jų pasveiko ir 
grįžo tarnybon) ir 4143 dingusių.

■■ McArthuro štabo pranešimu, komunistai Korė
jos kare ligi šiol neteko apie 200,000 karių. Iš jų apie 
75,000 užmuštų ir apie 40,000 paimtų į nelaisvę. Kiti 
sužeisti.

■■ Panikoje pasitraukę komunistai yra palikę krū
vas ginklų, kurie savo metu buvo duoti Čiankaišekui 
kovoti su raudonaisiais. Taip pat yra ginklų, gamin
tų Čekoslovakijoje, Vokietijoje ir Japonijoje. Tačiau 
didžiausia dauguma yra sovietiškos gamybos.

m šiaurės Korėjos gyventojai, kentėję penkerius 
metus po komunistų okupacija, atrodo labai apdris
kę ir suvargę. Jų gyvenamieji namai taip pat labai 
paprasti. Visi geresni butai, pasirodo, buvo užimti 
komunistų ir politrukų. Vieno dalyko tiktai šiauri
nėje Korėjoje netrūko — tai Stalino portretų ir viso
kiausios propagandinės literatūros.

ris Šiaurinės Korėjos gyventojai yra įbauginti, kad 
juos išžudys užėję amerikiečiai ir jiems “parsidavę” 
pietiečiai. Žmonės išbėga į kalnus, bet sugrįžę nu
stemba — jų ne tik niekas nežudo, bet dar maistu ap
dalina.

Gen. IVHEair. F. Dean (kairyje), buvęs Aštuntos armi
jos vadas, manoma, yra dar gyvas raudonųjų nelaisvoje. 
Si nuotrauka nuimta prieš pat jb dingimą prie Taejon, lie
pos mėn. 25 d.

TURKIJA PRISIDEDA PRIE 
ATLANTO PAKTO

Vašingtonas. — Vals
tybės sekretorius Dean 
Acheson, kuris kartu yra 
ir pirmininkas Atlanto 
pakto tarybos, pasikeitė 
notomis su Turkijos am
basadorium JAV Freidun 
C. Erkin. Notos vienu 
metu buvo paskelbtos 
Vašingtone ir Ankaroje. 
Turkija pasižada įsijung
ti į Viduržemių jūros ka
rinę gynybą ir priside
rinti prie Atlanto pakto.

Tuo pačiu metu praneš
ta, kad ir Graikija keti
nanti tą patį padaryti. 
Pirmiausia yra vedamos 
derybos sudaryti Turki
jos ir Graikijos karinę 
sutartį, prie kurios galė
tų vėliau prisidėti ir ki
tos Viduržemio pakraš
čių rytinės valštyFeš. Su
darydamos atskirą stra
teginį vienetą, jos jung-

tųsi su Atlanto pakto 
valstybėmis ir siektų to 
paties tikslo — apsisau
goti nuo bolševikų inva
zijos.

Sugovo pibčęusMts
i

Concord, Mass. — Šio 
miesto jaunuolis, Walter 
J. Macone, 23 metų, eida
mas iš daržinės užgirdo 
kažką braškant miške. 
Prisiminė du kalinius, 
pabėgusius iš Concord 
pataisos namų. Jis greit 
nubėgo į namus ir pasiė
męs šautuvą grįžo į miš
ką. Nuėjęs arti tos vie
tos, kur girdėjo braškė
jimą, pareikalavo, kad iš
eitų iš miško su iškelto
mis rankomis. Du kali
niai pabėgėliai išėjo ir 
pasidavė.

PASITRAUKĖ CARUSI 
Iš DP POSTO

Austrijos kemiieistai 
' apsivyti

Vienna. — Austrijos 
komunistai buvo išvedę 
darbininkus į streiką ir 
pradėję drumsti vidaus 
rimtį. Kelias dienas pa
triukšmavę ir nieko ne
laimėję, turėjo liautis. 
Patikimi šaltiniai nuro
do, kad streikas buvo 
baigtas Maskvai įsikišus, 
nes jis išsiplėtė ir į bol
ševikų valdomas sritis. 
Bolševikai gi pas save 
streikų nemėgsta ir jų 
neleidžia. Matyti, kad 
kaikurie Austrijos komu
nistų vadai buvo išėję iš 
“Stalino generalinės lini
jos”. Dabar yra jau ži
nių, kad tie karštuoliai, 
kurie neapsižiūrėjo, ką 
užkabino, bus iš partijos 
išvalyti.

Vokietijoje W stovyklas

Frankfurtas. — JAV 
aukštasis komisaras Vo
kietijai McCloy viešai pa
reiškė, kad ligi šių metų 
pabaigos DP turės apleis
ti apie 36 kareivines, rei
kalingas JAV kariuome
nei. Dabar yra dar apie 
25,000 tremtinių Vokieti
joje. McCloy mano, kad 
apie 10,000 ligi metų pa
baigos išemigruos, o li
kusiems vokiečių vyriau
sybė parūpins privačius 
butus.

K 'J1J.11>'>ty talkininkai

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ SEIMAS 
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE 

SEKMADIENI, SPALIO 29 d., 1990

DIENOTVARKE:

11:00 — iškilmingos šv. Mišios 
12:00 — Seimo dalj viii bendri pietūs 
2:00 — Seimo posėdžiai

Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seimo Rengimo Ko
misija ir Marianapolio Vadovybė maloniai kviečia visus Tė
vų Marijonų Rėmėjų skyrius skaitlingai dalyvauti seime ir 1 
drauge prašo paraginti j seimą visus Tėvų Marijonų veda
mą jstaigą prijaučiančius prietelius bei pažįstamus. Seime j 
bus svarstomi svarbūs Kolegijos bėgamieji reikalai, artimi 
kiekvienam geros valios lietuviui, tai platesnės lietuviško
sios visuomenės susidomėjimas lietuvių vedamąja mokslo 
įstaiga būtų didelė morališka parama jos rėmėjams ir va
dovams.

Seimo Rengimo Komisijos Pirmininkas
Kun. Jonas Vaitekūnas

Marianapolio Vyresnysis
Kun. Jonas Petrauskas, M.I.C.

Washmgton — DP ko
misijos pirmininkas Ugo 
Carusi, spalio 6 d. įteikė 
Baltiesiems Rūmams 
prašymą atleisti jį iš tų 
pareigų, kuriose jis išbu
vo nuo 1948 m.— tos ko
misijos įkūrimo. Ugo Ca
rusi, anksčiau buvo dar 
imigracijos ir natūraliza
cijos komisionierius prie 
Jungt. Valstybių Attor- 
ney General, atsisakė pa
reikšti priežastis, dėl ku
rių jis pasitraukė iš val
džios tarnybos.

Ugo Carusi buvo labai 
palankus tremtin i a m s 
imigrantams.

klausimo svarstyti. Ja- 
kob A. Malik, sovietų at
stovas, Amerikos pasiū
lymą pavadino kiniečių 
“įžeidimu”.

Septynią vaikii tėvas 
<jrįž« armijon

Philadelphia, Pa. — 
Freemer, 7 vaikų tėvas, 
kuris yra tarnavęs armi
joj 11 metų ir buvo at
sargoje, spalio 5 d. gavo 
įsakymą grįžti tarnybon. 
Jis yra štabo sergentas, 
41 m. amžiaus. Armijoj 
jis buvo virėju ir dabar 
gaus tą patį darbą.

Los Angeles, Kai. — 
Amerikos Legiono kape
lionas kun. Edward J. 
Carney, O. S. A., iš Law- 
rence, Mass., kalbėdamas 
legiono metinėse ceremo
nijose Hollywood Bowl, 
pareiškė, kad “kairiųjų 
begėdiški intelektualai” 
yra “mūsų priešai. Mes 
turime su jais kovoti ir 
jų melus atremti. Mes tu
rime jų melagystę nuga
lėti... Jie yra atsidavę 
Kremlino aziatiškam ir 
bediev i š k a m despotiz
mui.”

Pasiūlė ištirti Fontwz«
IrlmcHiu

Uetavus Vyčiui už rašau. 
Ro Liet. kndniMenės

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų komite
tas 10 balsų prieš 3 priė
mė pasiūlymą, kad For- 
mozos klausimas būtų 
pilnai ištirtas. Prieš bal
savo Rusija, Kinija ir Če
koslovakija. Komi t e t o 
pirmininkas Nasrollah 
Entezam iš Irano susilai
kė. Tas pats komitetas 11 
balsų prieš 1 nutarė nau
jus komunistinės Kinijos 
kaltinimus prieš JAV 
perduoti Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdžiui.

Nacionalistinė Kinija ir 
Sovietų Rusija yra prie
šai, tačiau Formozos 
klausimu balsavo drauge. 
Kinijos atstovas Tsiang 
pareiškė, kad Jį T. susi
rinkimas neturi teisės to

steighių
Lietuvos Vyčių praėju- 

sis seimas Chicagoje 
vienbalsiai patvirtino Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės projektą. Įvertin
dami reikalą lietuvybę 
gaivinti, atstovai pasiža
dėjo kiek galėdami prisi
dėti prie P. L. Bendruo
menės skyrių steigimo 
Amerikoje. Šiai organi
zacijai vadovauja prel. 
M. Krupavičius, VLIK’o 
pirmininkas.

Lietuvos Vyčiai ragina 
ir kitas organizacijas ir 
visus patrijotus lietuvius 
susirūpinti Bendruome
nės skyriaus steigimu ir 
tuomi prisijungti prie 
lietuvybės gaivinimo dar
bo.

Nubaudė Mirties bausme
Washington — Spalio 

6 d. armijos pareigūnai 
pranešė, kad Įeit. Leon A. 
Gilbert, 32 m. negras, ka
ro teismo nubaustas mir
ties bausme už atsisaky
mą vykdyti karo vadovy
bės įsakymus kovos lau
ke Korėjoje. Prezidentas 
Trumanas galutinai nu
spręs, ar Įeit. Gilbert tu
rės mirti ar bus jam pa
keista bausmė, nes jo 
žmona prašė prezidentą 
mirties bausmę pakeisti 
kita.

Armijos teisėjas gen. 
majoras E. M. Brannon 
sako, kad Įeit. Gilbert 
kritišku momentu pasi
traukė nuo savo vado
vaujamos kuopos ir įsa
komas grįžti į gynybos 
liniją, atsisakė tai pada
ryti.

Austin pas medalį
New York — Theodore 

Roosevelt Memorial As- 
sociation praneša, kad 
spalio 27 d. bus įteikti 
Theodore Roosevelt 1950 
garbės medaliai Warren 
R. Austin, Jung. Valsty
bių ambasadoriui Jungti
nėms Tautoms; Bernar
dui Baruch, Amerikos 
pasižymėjusiam vadui, ir 
Anne O’Harė McCormick, 
New Times redakcinės 
tarybos narei.

Ka^ys Vertikas
-------------------—"ilRiK

Nerašytas, bet visvien ultima
tumas Stalinui

Cicero. Illinois. — Dabar susidarė tokia padėtis, kurią vi
sai pagrįstai galima pavadinti Amerikos ultimatumu Stalinui. 
Tiesa, toks ultimatumas nebuvo nei pasiūstas nei parašytas. 
Bet tas visai ir nesvarbu. Naujausiais laikais ultimatumai ne 
madoj. Dabar pirma pradedamas karas, priešas tinkamai apdau
žomas, ir tik vėliau paaiškinama, kd, girdi, mes jau pradėjome 
“gintis”. Dabar neberašoma, o sprendžiama iš susidariusios pa
dėties ir konkrečių faktų, o faktai yra tokie.

Džugašvilis Stalinas labai giliai studijuoja savo draugo ir 
sąjungininko Adolfo Hitlerio klaidas. Draugui Stalinui labai 
nepatinka tokie faktai, kad per karus, dažniausia, diktatoriai 
nurieda nuo savo sostų. Tas, jam atrodo labai negerai. Vadina
si, reikia gerai apsižiūrėti ir aklai nerizikuoti. Amerika, Stali
nui atrodo, būtų neblogiausias objektas užkariauti. Čia mat ir 
demokratija, ir politinės rietienos, ir daug nesutarimų. Čia ir 
darbininkai streikuoja ir streikuoja. O ir komunistų yra nema
ža saujikė, kurie apsiputodami šaukia apie sabotažus, jei karas 
prasidėtų. Na, o kas nežino, kad nei vienas amerikietis nenori 
kariauti ir karui niekada iš anksto nesiruošia. Tai ko, rodos, 
bereikėtų. Tik užpulk netikėtai, ir bus iš Amerikos “siroką 
maja zemlia rodnaja” — “plati mano gimtoji žemė”.

Tokias informacijas apie Ameriką gauna Stalinas. Tokias 
informacijas gaudavo Wilhelmas II ir panašias gavo Adolfas 
Hitleris. Išvados būdavo visad labai linksmos. Amerika neka
riaus. O jei ir pradės kariauti, tai bus pervėlu ir iš to nieko 
blogo nebeatsitiks. Informacijos linksmos, o faktai labai liūdni. 
Juos visi mes gerai dar atsimename.

Dabar suprantame, kodėl Stalinas bijo pasitikėti vien in
formacijomis. Jis viską sugalvojo praktiškai patikrinti. Pa
žiūrėti. kaip Amerika elgsis, ką ji darys, ko ji nedarys ir kaip 
jai viskas seksis. Štai keletas pavyzdžių iš tokių praktiškų ban
dymų. Pirmiausia — tai Graikijos bandimas. Graikija Stalinui 
labai buvo reikalinga. Bet Trumanas pasakė “stop” ir buvo 
“Stop”. Komunistai šaukė, rėkė, baubė. Bet Graikijos neįkando. 
Amerika neišsigando. Ką pasakė, tą ir padarė.

Vėl naujas mėginimas — garsioji Berlyno blokada. Stali
nas ir jo vergai rankas trynė iš džiaugsmo. Manė, kad sugal-
vota pasiutiškai gerai. Rezultatas: bolševikai patys atšaukė 
blokadą.

Na, dabar Korėja. Čia tai jau žaibo greitumu viską su
plieks. Amerika nesuspės, o gal nei pasirodyti neišdrys. O kiek 
Malikas prirėkė, prisikoliojo. Niekas neišsigando. O Amerika 
ne tik išdryso, bet ir padarė. Vadinasi tų visų bandymų prasti 
rezultatai. Aiškinti nereikia. Aišku visiems. Aišku ir draugui 
Stalinui.

Pabaigoje Amerika, Britanija ir Prancūzija pasakė: kas 
puls Vokietiją, tas gaus Korėjoė* Kam gi tas taur
ina? Pro kur Sovietai planuoja veržtis į Europą? Taigi, Ameri
ka aiškiai pasakė ir Korėjos pavyzdžiu įrodė Stalinui kas bus, 
jeigu jis nesiliaus. Vadinasi, dabar Stalinui priklauso žodis. Ar 
jis nusilenks tam ultimatumui ar dar bandys kitur. Bet gi, gal 
kas pasakytų: Korėjoje rusai nekariavo. Amerikai buvo leng
va susidoroti su tais Korėjos bolševikėliais. Tegul pabando Sta
lino armija'. Karui su Sovietais Amerika visai gi dar nepasi
ruošusi. Ir čia ne visai taip. Apie tai kitą kartą.

■i Korėjos kare per 96 dienas sąjungininkai neteko 
139 lėktuvų, iš kurių 26 numušti ore ir 46 sunaikinti 
žemėje. Iki š. m. rugsėjo 30 d. sąjungininkai numu
šė 152 priešo lėktuvus ir sunaikino 1,059 tankus.

■■ Ir antras JAV karo laivas “Mansfield” užėjo 
ant sovietų minos. 11 jūrininkų užmušta ir 10 sužeis
ta.

■u Šiuo metu už 38 paralelės yra jau nužygiavusios 
apie 5 divizijos. MacArthuro žinioje esančios dar 7 
divizijos. Kaikurios iš jų turi slaptus uždavinius ir 
jų buvimo vieta nežinoma.

m Amerikiečių lakūnai šiaurinės Korėjos kalnuo
se buvo pastebėję apie 150 amerikiečių, kurie prašė 
maisto. Maistą lėktuvais pristačius, ryšys su jais 
nutrūko. Manoma, kad tai yra pabėgę amerikiečių 
belaisviai, kurie stengiasi prasimušti pas savuosius.

ITALIJOS DIPLOMATAI GRĮŽO
IŠ RUSIJOS

Udine, Italija — Praei
tą savaitę po septynių 
metų kalinimo grįžo iš 
Sovietų Rusijos į Italiją 
devyni atstovybės nariai. 
Jie buvo areštuoti Bu- 
charešte ir Sofijoj 1943 
m. Prieš išvažiuojant, 
Rusijos policija kali
niams leido per visą mė
nesį pasikaitinti saulėje, 
kad neliktų kalėjimo 
kankinimo žymių.

• Turkija išrinkta į Sau
gumo Tarybą. Saugumo 
Tarybą sudaro penki 
nuolatiniai ir šeši laikini 
nariai. Šių metų pradžio
je išėjus Egiptui, dėl tos 
vietos ilgai varžėsi Leba- 
nonas ir Turkija. Vis ne
buvo galima surinkti rei-‘ 
kiamų % balsų. Pagaliau

KALĖJIMO
Lebanonas savo kandida
tūrą atsiėmė. Po to Tur
kija buvo išrinkta nauju 
Saugumos Tarybos na
riu. Ji surinko 53 balsus 
iš 60.

Unijy vadai darbo 
departamente

Wa«»hhigton, D. C. — 
Šiomis dienomis prezi
dentas Trumanas pasky
rė darbo departamento 
sekretoriaus pagelbinin- 
kais Robert T. Creasey, 
buvus į CIO susisiekimo 
unijos pirmininką, ir 
Ralph Wright, buvusį A- 
merikos Darbo Federaci
jos spaustuvininkų uni- 
jos vadą, jie gaus po 
$15,000 metinės algos.
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Pasaulio pilietis nušuto
Garry Davis, praėjusio karo amerikietis lakū

nas, susižavėjęs Jungtinių Tautų Organizacija, buvo 
pasidaręs pirmuoju “pasaulio piliečiu”. Jis ir kelia
vo po pasaulį, bet niekur sau prieglobsties 
nerado, nes niekur nebuvo tokios valstybės, kurios 
“piliečiu” jis save laikė. Kur tik nuvykdavo, iš jo bu
vo reikalaujama parodyti dokumentus tos šalies, ku
riai jis priklauso. “Pasaulio piliečio” pasas niekur 
negaliojo. Prisikankino žmogus, privargo ir vesti įsi
geidė. Vedė ne “pasaulio pilietę”, nes tokios dar ne
buvo, o amerikietę. Tuo būdu surado vėl kelią grįžti 
į JAV pilietybę. Bet jis turės pralaukti dvejus me
tus. Vyriausias JAV prokuroras McGrath pareiškė, 
kad tai turinti būti pamoka taip lengvai nemesti 
JAV pilietybės, kuri suteikia ir daug privilegijų”. 
Vadinasi, JAV pilietybė yra vertesnė už pasaulinę. 
Čia ir yra visa esmė.

Esmė yra ta, kad Garry Davis svajonę supynė 
su realybe. Jo mintis buvo graži ir ideali: pakilti 
aukščiau valstybių ir tautų, kurių peštynės apkarti
na nevieno širdį. Ir jam buvo apkartęs karas ir žmo
nių žudynės. Jungtinių Tautų Organizacija atrodė 
užtrins visas žmonių išvedžiotas sienas ir sudarys 
vieną pasaulio valstybę. Visi joje bus broliai ir sese
rys — pasaulio piliečiai, kurių nebe vargins daugiau 
jokie karai nei peštynės.

Deja, realybė yra tokia, kad žmones skyrė ir 
skirs gyvenamoji vieta, tautybė, rasė, papročiai, 
praeitis ir visa kita, kas tik su žmogumi suauga. Nei 
gražiausia Jungtinių Tautų charta viso to nepanai
kins. Galima ir reikia.žmonėms jungtis ir bendrauti, 
bet negalima visų suvienodinti ir į vieną valstybę 
sukišti. Kokia plati ji bebūtų, vistiek remtųsi viena 
kuria tauta ir vieta, o tai nesudarytų kitiems gero. 
Tai matome ir iš komunistinių svajonių. Jie, rodos, 
jau labai patentuoti internacionalistai, o pasaulio ga
lybės siekia atsirėmę rusiškuoju imperializmu. Kas 
su tuo nesutinka, kaip Tito, išmetamas ir iš komu
nistinio internacionalo. Vienas tėra galimas interna
cionalas — visų tautų ir valstybių gražus sutarimas. 
Bet pasiek to, kad nori?

Garry Davis pasirenktas kelias jį apvylė. Jis, 
matyti, dar nebuvo išstudijavęs paties vyriausio

Lake Success žiniomis 
žiniomis remdamasis len
kų dienraštis “Dziennik 
Dla Wszystkich” skelbia 
apie naujus rinkimus šių 
metų UN sesijoj, kuri 
prasidėjo rugsėjo 19 d.

Kaip žinome, jau iš
rinktas naujas UN prezi
dentas. Be to, turės būti 
išrinkti trys nauji Saugu
mo Tarybos laikinieji na
riai, kurie užims Egipto, 
Kubos ir Norvegijos vie
tas. Pastarųjų kadencija 
baigėsi. Bet svarbiausi 
rinkimai bus UN genera
linio sekretoriaus. Jo

penkerių metų kadencija 
taip pat baigiasi.

Generalinis UN sekre
torius, kaip žinome, uži
ma labai reikšmingą vie
tą toje svarbioje pasauli
nėje organizacijoje. Jo ir 
atlyginimas yra gana 
gražus: gauna į metus 
33,000 dolerių ir jie visai 
laisvi nuo visų mokesčių. 
Be to, dar paima 
dolerių butpinigių 
tokių priedų.

Trygvie Lie jau 
kartų pareiškė, 
dau g i a u
tuos, nors UN reguliami- 
nas tai leidžia.

20,000
ir ki-

keletą 
kad jis 

nebekandida-

Naujasis krašto gynybos sekretorius gen. George C. 
Marshall (kairėje) ir jo padėjėjas Robert A. Lovett (deši
nėje). Jiedu yra dirbę drauge ir anksčiau, praėjusio karo 
metu, kai gen. Marshall buvo vyriausiu karo vadu, o R. Lo- 
vett — gynybos sekretoriaus padėjėju 1940 - 1945 m. Da
bar jis vėl perėmė tas pačias pareigas.

A-

Jungtinių Tautų vadovo — Trygve Lie. Tas yra tik
rai “pirmas pasaulio pilietis”, gerai apmokamas ir 
saugią turi vietą Amerikos žemės užuvėjoj, bet sa
vaitgalių atostogoms dažnai vyksta į savo gimtąjį 
kraštą — Norvegiją. Jam geriau būti piliečiu tos ne
didelės valstybės negu didelės pasaulinės organizaci
jos, kuriai jis pats vadovauja. Kiekvienos ir mažiau
sios valstybės pilietybė yra vertesnė už pasaulinę. 
Dėl to ją pametęs, Garry Davis taip pat grįžo į savo 
kraštą ir prašosi vėl priimamas į amerikiečių ben
druomenę. L. Kn-va.

Gerai informuoti sluogs- 
niai teigia, jog Trygvie 
Lie kandidatūra vargiai 
bepraeitų, nors rėmėjų 
dar rastųsi. Daug kas ne
slepia minties, kad Lie 
daugeliu atvejų 
prosovietiškas.

Neturi didelių 
jų Trygve Lie 
shingtonas, 
niuoju laiku 
simpatizuoja 
Generalinis 
anot Kremliaus, 
daug užsiangažavo Korė
jos kare” Kiti vėl yra ne
patenkinti 
sovietiška 
panija”...

Ryšium
tomą keletas kitų kandi
datų šioms svarbioms pa
reigoms. Labiausia pra- 
sikišęs esąs Louis Padil- 
la Nervo, Meksikos at
stovas UN posėdžiuose. 
Jis čia atstovauja savo 
kraštą jau treti metai. 
Manoma, kad jo kandi
datūra gali būti priimti
na ir sovietams. Bet šis 
meksikietis, sakoma, su 
ta sąlyga, kad UN orga
nizacija nesubyrėtų: joje 
pasiliktų ir Sovietų Rusi
jos atstovai. Nervo kan
didatūrą yra linkę palai
kyti ir amerikiečiai, bet 
jie nesiimsiu iniciatyvos.

Neoficialiam kandidatų 
sąraše figūruoja ir kiti 
asmens. Čilės atstovas 
Herman Santa Cruz, ku
ris ligi šiol pirmininkavo 
Ekonominei ir Socialinei 
Tarybai. Bet vargu jis 
galėtų būti rimtu varžo
vu Meksikos atstovui, 
nors, kaip pareiškė vie
nas iš lotynų Amerikos 
diplomatų, “Santa Cruz 
yra tinkamas ir paslau
gus užimti bet kokią tar
nybą žmonijos gerovei”.

Iš linksniuojamų kan
didatų dar minimi — 
švedas Gunnar Myrdal ir 
indas Ramaswami Muda- 
liar. Mr. Myrdal šiuo me
tu yra Europos Ekono
minės Komisijos viršinin
kas ir, pagal jo užsimoji
mą, norima pasiekti vi
siškos laisvės prekyboje 
tarp rytų ir vakarų.

Indijos atstovo kandi
datūra daugeliui galės

buvo

simpati- 
nei Wa- 
paskuti- 

nebe-
o
jam
ir Maskva, 

sekretorius, 
“per

Lie nuolatine 
“taikos kam-

su tuo numa-

TEV. THOMAS APIE KATA- 
LIRŲ BŪKLĘ RUSIJOJE

Prancūzų laikraštis
“Temoinage Chretien” 
viename iš numerių at
spausdino pasikalbėjimą 
savo bendradarbio tėvo 
Thomas, neseniai grįžu
sio iš Maskvos. Tėv. Tho
mas buvo klebonas šv. 
Liudviko katalikų bažny
čios Maskvoje, kur pa
prastai rinkdavosi užsie
nio diplomatai pamal
doms, kadangi ji yra vie
nintelė katalikų bažny
čia šiame didžiuliame 
mieste. Pastaruoju laiku 
bolševikai šį katalikų ku
nigą prancūzą, tėv. Tho
mas išvarė ir jo vietoje 
paskyrė klebonu nežino
mą kunigą latvį. Šiam 
naujajam klebonui išėjus 
laikyti mišių, diplomatai 
protesto ženklan apleido 
bažnyčią.

Tėvas Thomas papasa
kojo, kad jį ištrenkė be 
jokios asmeniškos kaltės. 
Tačiau tas žingsnis jo ne
nustebinęs, nes ten pana
šių dalykų visada galima 
laukti.

Vieną dieną atsirado 
kažkoks kunigas latvis, 
kuris sakėsi siųstas Ry
gos arkivyskupo čia gy- 
ven a n t i e m s pabaltie- 
čiams ir lenkams katali
kams aptarnauti. Paro
dyti bet kokius siuntimo 
dokumentus atsisakęs. 
Todėl, tėv. Thomas abe
joja ne tik dėl jo apašta
lavimo teisėtumo, bet ir 
pačios kunigystės.

Ištremtasis iš Maskvos 
tėvas Thomas papasako

jo, kad Maskvoje šiuo 
metu dar gyvena arti 
15,000 katalikų. Daugelis 
jų yra uolūs tikintieji, 
tvirtai ištikimi Apaštalų 
sostui. Daugumoje yra 
pabaltiečiai arba lenkai.

Paliesdamas 
padėtį Sovietų Rusijoje, 
pavadino ją 
Kai kur dar yra užsilikęs 
vienas kitas senelis ku
nigas Tačiau dauguma 
kunigų gali apaštalauti 
tik tarp kalėjimo sienų. 
Tikintieji likę be kunigų, 
dažnai rodo heroiškumo; 
rizikuodami visa kuo, 
renkasi į bažnyčias ir su
klaupę prieš altorių pa
tys vieni, be kunigo, gie
da šv. mišių maldas.

Apie Baltijos kraštus 
jokių žinių neturįs, tik 
girdėjęs, kad tenai labai 
liūdna. Ir ten yra bepali- 
kę maža kunigų, ir neži
nia, ar ir likusieji yra 
tikri Romos kunigai, — 
baigė pasikalbėjimą tė
vas Thomas.

katalikų

tragiška.

būti nepriimtina, nes, 
kaip žinome, paskutiniu 
metu Indijos vyriausvbės 
galva smarkiai įsivėlė į 
vienašališką politiką rau
donosios Kinijos ir Korė
jos reikalu.

Dar minimas gen. Ro
mulo, neseniai pirminin
kavęs UN posėdžiams.

Kas iš jų bus išrinktas, 
pamatysime. Tačiau iš 
visko atrodo, kad Tryg
ve Lie dienos jau bai
giasi

• Komunistai negavo 
nei vieno balso. — Savi
valdybių rinkimuose, ku
rie įvyko spalių mėn. 7 
d., Porvoo mieste komu
nistai negavo nei vieno 
balso. Nebalsavo nei tie 
du kandidatai, kurie bu
vo komunistų išstatyti.
• Reikalauja gerinti san

tykius su Ispanija. — Fi
lipinai prisijungė prie 
pietų Amerikos septynių 
valstybių rezoliucijos, 
kurioje reikalaujama at
šaukti 1946 m. nutarimą 
nelaikyti diplomati n i ų 
ryšių su Ispanija. Rezo
liucijoje nurodoma, kad 
atnaujinimas ryšių su Is
panija ir jos priėmimas į 
Jungtinių Tautų Organi
zaciją, nieko neturi ben
dro su Franko diktatūra. 
Yra ir kitos diktatūrinės 
valstybės, kurioms jokios 
sankcijos 
Rezoliucija 
svarstyti 
Jungtinių
ties posėdyje.

netaik o m o s. 
reikalaujama 
dar šiame

Tautų pilna-
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Kur čia kontrrevoliucija? Tie
sa, jiems nepasakyta, kuo kaltinami — vė
liau pasakysią, bet jau kelinta diena, ir ne
pasaukia tardyti. Tur būt jau tokia tvarka: 
laiko uždarę vieną, kad neturėtų su kuo pa
sitarti, kaip gintis. Tačiau nuo ko gintis, kai 
kalte nežinoma? Nori užklupt netikėtai. Ir 
anuos tris tur būt po vieną išskirstė. Na, su 
Dimitru tiek to. Jis atkaklus vyrukas. Ta
čiau tom dviem mergaitėm tai baisi staig
mena. Dar kelios dienos, ir jos visiškai paluž 
ir viską išplepės. Bet kas gi čia plepėtina? 
Kas sugalvojo dainelę? Kas čia svarbaus? 
Tai tik paprasčiausia studentiška išdaiga. 
Tačiau jie tur būt kitaip žiūri. Vienas čekis
tas burbtelėjo: “Baltagvardiečiai”. O kad ir 
taip. Vis vien kada nors su savo nuotaika 
teks viešai išeiti. Tiktai gaila, kad taip kvai
lai — be jokio žygdarbio tarsi kokias avis į 
tvartą suvarė. Kad nors taip būt pasielgta, 
kaip Kęstutis pasielgė. Tai bent vyras. O čia 
— et, neskanu...

Tas mintis nutraukė netikėtai įėjęs kom
jaunuolių direktorius Purvinskis. Jis lietu
vis, bet tur būt parsidavėlis, nes nuolatos 
jiems lįsdavo į akis su Marksu, Leninu ir 
Stalinu. Komjaunuoliams tiek nusibosdavo, 
kad jį pravardžiavo Stalinuoboduliu, o pas
kui tiesiog — Stalinobudeliu. Purvinskis nie
ko nė pirštu neužgavo, bet buvo tikras min
ties budelis. Stalino dievinimas ir revoliuci
jos pagyvinimas — tai visas jo protinis lo
bynas, kurį pasisėmė iš pigių komunistinių 

brošiūrėlių, ir nevienu sakiniu nemokėjo jų 
paįvairinti.

“Tur būt atėjo mane perauklėti” — pa- 
mintyjo Algis.

Purvinskis nieko nesakė, tik galva linga
vo. Algis taip pat pradėjo galva linguoti. 
Purvinskis prašneko:

— Oi, Algi, Algi, ką tu padarei! Buvai pa
vyzdingas komjaunuolis, o dabar...

Algis tylėjo. Purvinskis vėl pradėjo gal
va linguoti. Algis vėl pasekė jo pavyzdį.

— Tu iš manęs tyčiojiesi. Nuo ko tu tai 
išmokai? Iš ko ėmei pavyzdį?

— Iš tamstos.
— Iš manęs?!
— Taip. Matai, kaip uoliai galva linguoju.
— Tyčiokis, tyčiokis. Paskui graudysiesi. 

Ką sakau, paskui. Jau dabar graudiniesi.
— Visai ne. Man čia gerai. Nereikia tams

tos pamokų klausytis.
— Šitaip. O bet gi to neišvengei. Aš ir čia 

tave suradau.
— Nori mane perauklėti? Iš auklėjai ir 

nori perauklėti. Pasiuvai man raudoną so
vietišką švarką geltonomis cariškomis sagu
tėmis, dabar nori ją išardyti ir naują pasiū
ti. Nemėgink, tovarišč. Švarkas vėl toks pat 
bus, nes kitokio pasiūt nebe moki. Liemuo 
Stalino, rankovės Lenino, siūlės Markso, sa
gutės caro. Nebent prisegtum savo pridėčką 
— beždžionės uodegą.

Purvinskis užsikimšo ausis.
— Kiek čia burnojimo! — sudejavo.
“Užsikimšo ausis. Tai ženklas, kad smal

siai klausosi. Šnipas. Man vis vien. Jis neiš
drįs čekistams to pakartoti”.

— Klausyk, tovarišč Purvinskij. Tamsta 
esi parsidavėlis — dėl karjeros. Yra neva par
sidavėlių — dėl duonos kąsnio. Tokių daug, 
beveik visa tauta, išskyrus partizanus, kurie 

atvirai kovoja. Tačiau ne visi gali būt parti
zanais, nes ne visi gimė herojais. Žmonės gi 
nori gyvent, kad išlaikytų tautos branduolį, 
nes jei visi žus, tai ir tauta bus palaidota. 
Tad eilinias piliečiams tik viena išeitis belie
ka — apsimesti klusniais okupantų pavaldi
niais ir — dirbti tautos darbą. Kokį darbą — 
nesakysiu, nes pats gerai žinai. Tų negalima 
parsidavėliais vadinti. Jie tik apsimetėliai, 
jie taupo tautos gyvybę. Gi tamsta ne toks. 
Tamsta parsidavėlis iš širdies, reiškia, tautos 
išdavikas. Daugiau pasakysiu: esi šnipas, nes 
pasisiūlei bolševikams mane iškvotinėti ir 
pražudyti ne tik mane, bet ir mano draugus, 
ir per mūsų lavonus aukščiau karjeroj pasi- 
lipėti.

Persmarkiai pasisakei, jaunuoli, — tarė 
Purvinskis.

Jis buvo tamsiai paraudęs.
— Aha! — nudžiugo Algis. — Aš taip ir 

maniau, kad tamsta geriausiai girdi, kai au
sis užsikemši. Tai, žinoma, šnipų priemonė.

— Taip, aš girdėjau kiekvieną žodį. O au
sis užsikimšau, kad tu pergarsiai nekalbėtum, 
nes — čia Purvinskis vos girdimai tarė: čia 
gali būt tikrų šnipų.

— Kaip tai ? — išpūtė akis Algis.
Purvinskis priėjo taip arti, kad Algis ne

jučiomis pasitraukė, bet direktorius jį sulai
kė ir beveik pašnabždomis tarė:

— Pakartoju, kad čia gali būt tikrų šnipų, 
nes aš — ne šnipas.

— Lyg jau aš nesuprantu, kad čia provoka
cija, — šyptelėjo Algis.

— Lengva buvo tikėtis, kad taip įtarsi, — 
pusbalsiu kalbėjo Purvinskis. — Taip visados 
reaguoja perdaug įtariančios arešto smege
nys. Bet aš ne šnipas ir net ne perauklėtojas. 
Mane čia atsiuntė aukštesnieji valdovai, gi aš 
tiktai nereikšmingas jų įrankis. Ir man visai 

neįsakyta tave šnipinėti, tik atvesti į protą. 
Tai žinoma, panašu į šnipinėjimą, nes mūsų 
pokalbį turėčiau atpasakot.

— Ir, žinoma, viską atpasakosi! — kirto 
jam į akis Algis.

— Aš nesakiau, kad turėsiu, bet turėčiau 
atpasakoti. Žinoma, jie norės visą pokalbį ži
noti, tačiau aš šį tą, ar verčiau svarbiausią 
dalį apleisiu. Pasakysiu, kad atkakliai mane 
įžeidei, nes tas netikėtas areštas baisiai tave 
suerzino, juk tai tiesa, ar ne?

— Tikra tiesa. Tačiau aš juk ką daugiau 
esu kalbėjęs.

— Taigi aš sakau, kad tą dalį apleisiu, ypač 
apie tą raudoną sovietišką švarką.

— Ar gi jau to nesakytum? Juk tai svar
biausias žvalgininkui laimėjimas.

— Jau nebe vadini mane šnipu, tik žvalgy
bininku, bet juk tai tą patį reiškia. Tačiau tu 
labai klysti. Aš ne šnipas, — kantriai, kaip 
mažą vaiką užtikrino jį Purvinskis.

— Jei įžeidžiau, labai atsiprašau, — tarė 
Algis. — Bet kaip suprasti jūsų poelgį kom
jaunuolių pamokose? Juk ten tik Stalino var
das teskambėjo.

— Matai, Algi, štai koks dalykas. Tu ga
bus mokinys ir godus knygų skaitytojas. 
Skaitei net tokias knygas, kurios Sovietijoj 
griežtai uždraustos. Aš seniai žinojau, kad 
jas skaitai ir kur jas gauni, o vis dėlto nieko 
nesakiau nė tau, nė tam, kurs tau jas prista
to. Dabar pasakysiu, iš kur jas gaudavai: iš 
Dimitro Kurnosovo. Pabrėžk tai savo atmin
tyje ir suprask, koks žmogus dabar su tavim 
kalba. Taigi daug esi skaitęs, bet mažai teži
nai, kas gyvenime vyksta. Tai jau, brolyti, 
atskiras universitetas, kurį tik vos pradėjai 
eiti ir jau kalėjime atsidūrei. Pavadinai mane 
parsidavėliu
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Sy dienų Lenkija
1. “Liaudies” Lenkija

“Liaudies” Lenkija nieku 
nesiskiria nuo kitų Sovietų 
Sąjungos satelitų, jei bent tik 
tuo, kad Lenkijoje* palyginti 
su kitais Kremliaus satelitais 
sovietizacija vyksta gana ty
liai. Nerami ir revoliucinga 
lenkų tauta, kuri taip atkak
liai kovojo su vokiečių okupa
cija, dabar po NKVD letena 
atrodo lyg palūžus.

— Vienu iš sovietinių tikslų 
Lenkijoje buvo juo veikesnis 
ir galimai visuotinis psichinis 
lenkų nuginklavimas. Kaip 
buvo skaldomi ir nuginkluoja
mi žmonės su išsilavinimu, 
liudija kelias, kurį atliko gau
sūs lenkų mokslo ir meno at
stovai, — rašo lenkų tremties 
laikraštis (Mysl Polska), 
konstatuodamas, kad savo 
“bacilų išnešiojimui priešas 
angažavo įvairiom priemonėm 
ganėtinai komunizmui tolimą 
aplinką”. Tatai paryškinda
mas kitas emigrantinis lenkų 
laikraštis (Orzel Bialy) iške
lia tokią paralelę:

— Pogrindžio dalyviai prieš 
vokiečius mirė su didvyrišku
mo pajautimu. Lenkijoj tada 
buvo visuotinė nuotaika, kad 
pogrindžio paslapties išdavi
mas nepateisinamas jokiais 
kankinimais ir kad už tai 
vienintelė bausmė — mirties 
bausmė. Šiandien, — rašo 
laikraštis,— kuriasi veik prie
šingos nuotaikos. Yra žmonių, 
kurie komunistinius tardymo 
būdus pripažįsta neatlaiko
mus ir išdavimą paslapties, 
draugų bei artimųjų laiko ne
išvengiamą ir todėl atleistiną. 
Nuo buvusio reikalavimo ne
riboto pasiaukojimo nusileis
ta iki gerbimo kartais niek- 
šiškiausių parsidavėlių.

Šitokia padėtis susidarė tik 
dėl apsukrios komunistų tak
tikos: eiti pamažu, atsargiai. 
Išskyrus negausias privatines 
mokyklas, smulkius ūkinin
kus, mažas parduotuves, ma
žas amatininkų įmonėles ir 
Katalikų Bažnyčią, visas Len
kijos gyvenimas jau komunis
tų rankose. Bet ir K. Bažny
čia nėra palikta ramybėje. 
Nuo pat komunistų įsigalėji
mo buvo organizuajami reži
mui palankūs kunigai (Zwią- 
zek Bojownikow Demokracji). 
Vėliau įsteigta vyriausioji ku
nigų komisija, kuri leidžia 
bolševikams palankų laikraš
tį kunigams (Glos Kaplana). 
Katalikams be to leidžiamas 
savaitraštis “Dzis į Jutro”. 
Komunistų diriguo j a m a m 
“bažnytiniam ansambly” žy
mų vaidmenį vaidina tiesiog 
vyriausybei priklausomi ka
riuomenės kapelionai. Turėda
mi tokią atramą, komunistai 
jau pereina prie tiesioginio K.

Bažnyčios pajungimo. Savo 
nuožiūra vyriausybė paskyrė 
“Caritas” vadovybę, išleido 
įstatymą dėl bažnytinių turto 
konfiskavimo, paskelbė “Baž
nytinį” fondą..

Vyriausybės stuburą suda
ro Partja Zjednoczenia Pols- 
kich Robotnikow, sudaro iš 
buvusios PPR (lenkų komu
nistų partijos) ir PPS (lenkų 
socialdemokratų partijos). 
PZPR turinti apie pusantro 
mil. narių. Jos globoj veikia 
jaunimo organizacija (Zwią- 
zek Mlodziežy Poiskiej), savo 
organizacija ir tikslais atitin
kanti komsomolą. Nuo kom- 
somolo nesiskiria ir akademi
nės jaunuomenės sąjunga 
(Związek Mlodziežy Akade- 
mickiej). Jaunimo komunisti
nis auklėjimas prasideda jau 
nuo lopšio. Todėl greta akade
minio jaunimo ir šiaip jauni
mo organizacijų veikia raudo
nųjų vaikų darželių organiza
vimo ir raudonųjų auklių pa
rengimo draugijos (Towarzys- 
two Przyjaciol Dzieci). Kaip 
Tygodnik ILUSTROWANY 
rašo, “pagrindinės bolševikų 
atakos nukreiptos prieš mo
kyklinį jaunimą. Pagal Rusi
joj išbandytus metodus jau
nimas atiduotas “moksliniam 
išdirbimui”. Kiekvienoj klasėj 
yra keli agentai. Visi moki
niai išeina specialų ideologinį 
apmokymą. Gauti stipendiją 
universiteto mokslui gali tik 
priklausą kompartijai ir pa
rodę politinio aktyvumo reži
mo naudai. Tik stoka komu
nistų mokytojų trukdo jauni
mo bolševikinimą. Todėl už
planuota parengti 40,000 ko
munistinių mokytojų.

Bet Lenkija ne tik bolševi- 
kinama, bet ir rusinama. Per
nai veikė apie 5,000 rusų kal
bos kursų. Rusų kalbos mo
kytojams parengti veikia spe
cialūs kursai. Rusų kalba pri
valoma nuo 5 pradžios moky
klos skyriaus. Rusų kultūrai 
aukštinti leidžiami rusų veika
lų ir žurnalų vertimai. Rusini
mui tarnauja ir krašto admi
nistracija. Išnyko vaivadijos, 
gminos, apskritys, vaitai, Sto
rastai, vaivados. Jų vietoje at
sirado tarybos ir prezidiumai.

Būdinga, kad žemės ūkio 
kolektivizaciją Lenkijos ko
munistai vykdo labai atsar
giai. Iš 300 apskričių vadina
mi ūkiniai kooperatyvai yra 
tik 113-je kur palankios tam 
sąlygos, daugiausia tai buv. 
Vokietijos srityse. Tuo tarpu 
kolchozai teapjungia apie 
150,000 ha žemės ūkio. Be 
abejojimo, kad su laiku kolek
tyvizacija vis intensyvės.

Apie dabartinį Lenkijos po
grindį jau minėtas Tygodnik 
IlustnAvany taip pasisako:

— Dabartiniu metu Lenkijo
je gyvinto jai yra suterorizuo
ti ir suparaližuoti baimės. 
Kasdien pilasi žiaurūs spren
dimai už menkniekius. Už va
dinamą gandų kartojimą 5 
metai kalėjimo yra kasdieni
nis reiškinys. Bausmės didu
mą nustato ne teismas, bet 
politinė policija. Todėl visuo
menėj bėra tylėjimo sąmoks
las. Tylėjimas bei šypsenos 
trūkumas labiausiai krinta 
dabartinėj Lenkijoj akysna.” 

Žinios apie didelį Lenkijos 
partizanų judėjimą tenka ver
tinti labai atsargiai, nes jos 
dažnai liečia tas sritis, kurio
se jau nuo 1942/43 metų vei
kia ukrainiečių partizanai.

2. Tremties Lenkija
Nuo 1947 m. egzilinę Len

kijos vyriausybę sudaro pre
zidento pareigas einąs A. Za
leskis, buvęs Pilsudskio užsie
nių reikalų ministeris, prezi
dento pavaduotojas bei minis
teris pirmininkas T. Toma- 
szewskis (šiomis dienomis 
mirė. Red.), užsienių reikalų 
ministeris Sokolowskis, lenkų 
išeivijos reikalams ministeris 
Rusinėk ir gynybos bei vidaus 
reikalų ministeris gen. Odzie- 
žynskis. Vyriausybei tiesiogi
niai priklauso ir “Lenkijos 
Karinių Pajėgų Generalinis 
inspektorius” generolas An
dere.

Lenkijos tremties seimą at
stovauja kelios institucijos. 
Su vyriausybe bendradarbiau
ja Rada Narodova (Tautinė 
Taryba), kurią sudaro Nepri
klausomybės Lyga (buv. Pil
sudskio šalininkai, daugumoj 
kariškiai), atskilusi dalis liau
dininkų, atskilusi dalis socia
listų (min. pirm. Tomaševs- 
kis) ir atskilusi darbo parti
jos dalis bei plačiaus nežino
mų politinių susigrupavimų 
atstovai (daugiausia kariš
kiai). Apskritai tai yra kraš
tutinių nacioflahstų politinė 
mozaika.

1948 m. pabaigoje socialistų 
pastangomis gimė Porozumie- 
nie Stronnictw Demokratycz- 
nich (Demokratinių Partijų 
Santarvė), kurią sudarė so
cialistai, darbo partija ir Mi- 
kolaičiko liaudininkai. Esant 
nesutaikomiems nuomonių 
skirtumams vėliau iš šio sam
būrio socialistai pasitraukė, o 
atėjo Stronnictwo Demokra- 
tyczne (Demokratų partija).

Iš Demokratinių Partijų 
Santarvės pasitraukę socia
listai drauge su iš Tautinės 
Tarybos pasitraukusia Stron- 
nictwo Narodove (Tautininku 
partija), susidariusia iš buv. 
endekų) ir “jaunosios sanaci
jos” Pilsudskio brolio vado
vaujamos partija “Niepodleg- 
losc i Demokracja” sudarė 
Rada Polityczna 1949 m. pa
baigoje. Į šią tarybą įeina taip 
pat pora Mikolaičiko grupės 
žmonių.

Visi trys minėti sambūriai 
nuo 1940 m. iki 1945 m., bu
vo apsijungę. Pirmasis skili
mas įvyko prieš pat praėju
siojo karo galą, kai tuometi
nis egzilinės Lenkijos vyriau
sybės ministeris pirmininkas 
ir liaudininkų partijos vadas 
Mikolaičikas pagal trijų di
džiųjų sutarimus Jaltoje suti
ko sudaryti su Maskvos pa
statytu “Liublino Komitetu” 
laikinąją Lenkijos vyriausybę. 
Tam Mikolaičiko ir liaudinin- 
.kų žingsniui pasipriešino be

veik visos politinės lenkų sro
vės. Tuo būdu tremties Len
kija tada pasidalino į du fron
tus : nepriklausomvbininkų ir 
Mikolaičiko šalininkų arba 
kapituliacionistų. Nepriklau- 
somybininkai laikėsi vieningai 
iki 1947 m. Mirus Lenkijos 
prezidentui Račkevičiui. jo 
vietą turėjęs užimti buvęs jo 
pavaduotojas Arciszewskis. 
Tačiau vietoj socialisto Arci- 

szewskio prezidento kėdėn 
buvo įsodintas pilsudskininkas 
Zaleskis. Socialistų partija ta
tai palaikė konstitucijos su
laužymu ir Zaleskio pripažin
ti prezidentu nesutiko. Nors 
Stronictwo Narodowe padėjo 
Zaleskiui. užimti prezidento 
krėslą, bet vėliau pamatė, kad 
su pilpudskinmkais jiems ne
pakeliui ir taip pat pasekė so
cialistų pėdomis.

Liaudininkų politikai Lenki
joje pralaimėjus ir Mikolaiči- 
kui antrą kartą atsidūrus 
tremtyje, prasidėjo demokra
tinių grupių derybos dėl ben
dro fronto prieš diktatūros 
šalininkus pilsudskininkus. 
Tačiau demokratinių grupių 
santarvė suiro ir vietoj dviejų 
blokų susidarė trys. Be abe
jojimo, kad toks jėgų susi
skaldymas kenkia Lenkijos 
laisvinimo darbui ir kad todėl 
visi Lenkijos patriotai suinte
resuoti rasti bendrą pagrindą 
susipratimui.

Nežiūrint politinio susiskal
dymo, karinė tremties Lenki
jon organizacija yra vieninga. 
Visi buv. kariai yra apjungti 
lenkų kovotojų susivienijimo 
rėmuose. Susivienijimui vado
vauja gen. Andere. Jo vado
vybėj taip pat yra karo lai
vyno savišalpa, lakūnų susi
vienijimas ir generolų ratas 
(Kolo generalov), kurį suda
ro 60 buv. generolų.

8. Vilniaus klausimas
Kiekvienam lietuviui yra 

įdomus klausimas, ko yra 
tremties Lenkija iš pergyven
tos H* tebegyvenamos tragedi
jos pasimokiusi. Visos lenkų 
politinės srovės nuo pilsuds- 
kininkų iki pačių kairiųjų so
cialistų yra vieningo nusista
tymo dėl Lenkijos sienų, bū
tent: vakaruose — Oderis - 
Neissė, rytuose — prieškari
nė, taigi su Vilniumi ir Lvo
vu. Kovai dėl rytinių sienų 
Londone, veikia speciali lenkų 
organizacija (Związek Ziem 
Polnocno Wschodnich) ir lei
džiamas savaitraštis “Lwow į 
Wilno", kurį redaguoja buv. 
Vilniaus dienraščio “Slowo” 
redaktorius Cat - Mackiewicz. 
Londone veikia ir “Spolecz- 
no6C Akademicka Universite
tu Stefana Batorego”. Kur tik 
randasi gausesnės Vilniaus 
lenkų grupės, kovo 4 d. ren
giamas tradicinis Kaziuko 
turgus. Apie tai, kad visų 
krypčių lenkų tremties spau
da kiekviena proga prisimin
dama Vilnių neiškenčia nepa- 
brėžusi Lenkijos imperializmo 
šia kryptimi, — netenka nė 
aiškinti. Šitoks tremties len
kų nusistatymas mums vieną 
dalyką pasako: susitarti su 
lenkais dėl Lietuvos - Lenki
jos sienų diplomatiniu keliu 
tuo tarpu yra tik graži svajo
nė. Lietuvos - Lenkijos sieną 
turi būti nustatyta tokių 
veiksnių, kurių sprendimą pa
keisti lenkai nebūt pajėgūs, 
nes jie skaitysis tik su įvyku
siu ir nepakeičiamu faktu.

R. A.

• Vakarų Vokietija turės 43 
savo atstovus 43 kraštuose iki 
ateinančio pavasario. Dabar 
vakarų Vokietija turi tik kon
sulatus Londone, Paryžiuje ir 
New Yorke.

• Lenkų karinė misija Ber
lyne atmetė vakarų Vokieti
jos protestą dėl lenkų ir rytų 
Vokietijos sutarties dėl Oder- 
Neisse sienos. Vakarų Vokie
tijos vadai nepripažįsta sutar
ties ir reikalauja grąžinti karo 
metu prarastas teritorija.
• Philippinų raudonieji išpla

tino lapelius, raginančius phi- 
lippiniečius sukilti prieš val
džią. Lapeliai buvo išmėtyti 
Manilos gatvėse. Policija buvo 
pasiruošusi sutikti komunistų 
sukilimą.

AUŠROS VARTAI VILNIUJE iš antros pusės. Aukštai matomas Vytis. Lenkų okupacijos 
metu jis buvo iškapotas ir pa keistas lenkų Ereliu. Vadinasi, nepaisė nei istorinių paminklų, 

juos žalodami. Kokioje padėty je dabar yra Aušros Vartai, nėra tikrų žinių.

Kova ir žmogus
Karolis Milkovaitis

Gyvenimas yra kova
Nietsche’s *šūkis “Gyvenk 

pavojingai”, yra paties gyve
nimo pabrėžiamas kiekviena
me žingsnyje. Ne žmogus ieš
ko pavojaus, o pavojai žmogų 
supa iš visų pusių. Gyvenimo 
keliai yra pavojais ir nelai
mėmis grįsti. Kiekvienas žmo
gus nuo pat lopšio nešiojasi 
su savim nesėkmės demoną. 
Šisai gi greičiau akmenį po 
kojų parita tam, kuris nepa
kankamai yra budrus. Kitais 
žodžiais: kas nori gyventi, tu
ri norėti ir kovoti.

Kova — laimėjimo laidas
Pradedant kivirčiu dviejų 

brolių — Kaino ir Abelio, ko
va žemėje taip išplito, kad 
šiandien istorija daugiausia 
kalba, apie grumtynes, karus 
ir žudynes. Šimtmečių bėgyje, 
tiesa, pavyko prievartos ir 
užkariavimų politiką į tam 
tikrus teisės rėmus įtvirtinti, 
bet to nežiūrint, karas paliko 
visų pripažinta priemonė tarp- 
tiniams ginčams spręsti, kai 
kito būdo nėra. Netgi šian
dien. po pakartotinų skaudžių 
pamokų kelias į taiką grin
džiamas ginkiu, nes sakoma, 
kad taiką tegalima išlaikyti, 
karine pajėga. Vadinasi, būsi 
saugus, jei būsi pasirengęs 
kovoti.

Kova sėkminga esti tik 
vienybėje

Gali apeiti visą žemę, nera
si dviejų žmonių, kurie būtų 
visai vienodi. Gali būti jie vie
nodos nuomonės, gali būti mi
lijonai vienodai neturtingų ir 
milijonai turtingų, gali jie su
daryti vienodas valdomas 
valstybes, bet kiekvienas žmo
gus nuo kito skirsis savo bū
du, savo gyvenimu, savo įsiti
kinimais ir labiausia — savo 
išvaizda. Tai kiekvienas žmo
gus kuria lyg ir atskirą mažą 
pasaulį. Atėjus kovos valan
dai, visi šie atskiri pasauliai 
susilieja ir jungtinėmis jėgo
mis siekia visiems bendro 
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tikslo. Jei būtų kitaip, pasi
kartotų Krilovo pasakėčia 
apie vėžį, gulbę ir lydeką. 
Bendra kova būtų neįmano
ma. Iš kiekvieno ji reikalauja 
sutarimo ir “savęs atsidavi
mo”. Tik bendra kova esti 
sėkminga.

Tautų kovos
Tautų istorija yra tokių ben

drų siekimų veidrodis. Visa 
tauta kovoja kartais siekda
ma išsivaduoti iš svetimos 
priespaudos, kartais verčiama 
ginti savo žemes, o kartais no
rėdama labiau išsiplėsti. Yra 
tautų, kurios su kitomis gero
je bičiulystėje gyvena, ir yra 
tautų, kurios tiki esančios pa
šauktos kitas valdyti ir be 
pagrindo visus puola. Taip tos 
masinės tautų kovos niekada 
neaprimsta.

Kova už būvj
Reikalas kovoti kyla ne tik 

iš tautos interesų, bet jis api
ma ir paskirą žmogų ir visą 
gamtą. Žmogus sunkiai kovo
ja už duonos gabalą, jaunystė 
kovoja su senatve, gyvybė ko
voja su mirtimi, augalai kovo
ja dėl žemės ir šviesos, žvė
rys draskosi alkio varginami. 
Kova žemėje, kova gamtoje, 
begalinė kova visam žemes ru
tulyje. Nėra kaip nuo jos at
sisakyti ar pasislėpti. Tenka 
ją priimti kaip neišvengiamą 
žmogaus palydovą šioje žemė
je.
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

Mctormick - Deering Farm Machines 
lnternational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good U sėd Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

DARBO KLAUSIMAIS
• Naujosios Anglijos teksti

lės įmonėse darbininkams al
gos pakeltos 12 centų į valan
dą daugiau, Maine batų įstai
gose pakelta 10 centų į valan
dą. Tekstilės įstaigose pakel
tas algas gausią apie 15,000 
darbininkų, o batų — 600 dar
bininkų.

Goodall - Sanford, Ine., San- 
ford, Me., tekstilės fabrikuo
se dirba 4000 darbininkų. Jie 
gaudavo minimumo $1.05 į 
valandą. Kitose tekstilės įmo
nėse gaudavo minimumo $1.17 
ir $1.37 į valandą. Kesslen 
Shoe bendrovės, Kennebunk, 
Maine, įstaigoje dirba apie 
600 darbininkų. Nuo spalio 30 
d. jie gaus 10 centų daugiau 
į valandą.

Rindge tekstilės Ware, N. H. 
bendrovių vadovai praneša, 
kad jie savo dviejų įmonių 
darbininkams pakėlė algas 12 
et. į valandą.
• CIO unija įsakė, 80 Med- 

way Shoe bendrovės darbinin
kams. kurie be unijos sutiki
mo išėjo į streiką, grįžti dar
ban. Darbininkai reikalavo pa
kelti algas 10 centų į valandą. 
Bendrovės vadovybė pasiūlė 
6 centus. Senoji sutartis ga
lioja iki kovo mėn.
• Maurice J. Tobin, darbo 

sekretorius, kalbėdamas sau
gumo agentūrų tarpvalstijinė- 
je konferencijoje pareiškė, 
kad visos įstaigos nuo civilinių 
darbų turi pereiti į gynybos 
produkciją.

BROCKTON, MASS. *

8-0771 *

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.
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Viešpatie, tikime!
Laiškas iš Anglijos

J. Kuzmickis
Lietuviai — kaip tos skruz

dės: jie mėgsta lietuvišką
skruzdėlyną. Ypačiai gyven
dami svetimame krašte jie il
gisi lietuviškos dvasios, savos 
bendruomenės, artimo saviš
kių ratelio.

Bradfordas — naujas lietu
viškas skruzdėlynas Anglijo
je. Jis pradėjo kurtis .1947 m., 
kada pir-mieji lietuviai tremti
niai atvažiavo j Angliją, lauk
dami laisvės ir nepriklauso
mybės savo kraštui.

Gyveno porą metų nuošalia
me ūkyje ūkininkaitis. Dirbo, 
triūsėsi su žmona, peną prie 
]>eno dėjo, svajodami kada 
nors įsilieti į lietuvišką skruz
dėlyną. Tačiau staiga mirė jo 
žmona, o ūkininkaitis atsidu
so:

— Ne, neištversiu vienas 
tuose tyruose. Važiuosiu į 
Bradfordą...

Dirbo mokytojas su sūnumi 
Škotijos geležies fabrike. Gy
veno stovykloje, toli nuo žmo
nos ir trijų mažesnių vaikų. 
Pagaliau mostelėjo į visa ran
ka ir nusprendė:
— Važiuosiu į Bradiordą! 

Ten vaikai turės lietuvišką 
mokyklą, ten bus galima ir 
man su savaisiais pabendrau
ti:

Dirbo kažkur užkampyje 
dailidė ir vis savo žmonos ir 
vaik-ų ilgėjosi. Tačiau vieną 
kartą ir jis nusprendė:
— Važiuosiu į Bradfordą! 

Vis savam skruzdėlyne ge
riau!

Ir taip diena po dienos 
Bradfordas vis daugiau lietu
vių suteikia savo pajuodusiuo
se namuose.

Skruzdėlynas, tačiau, nėra 
koks rojus: ir jame yra visko, 
netgi juodų dūmų.

Netrūksta dūmelių ir Brad- 
fordo lietuvių kolonijai. Visi 
tai žino, visi apie tai atvirai 

kalba, visi tuo nepatenkinti. 
Tikrai, teisingai pasakė aną
kart paprastas lietuviško dir
vono purento jas:
— Rodos, visi puikūs žmo

nės. Ir išmintingi, ir geros va
lios, ii- darbštūs, veiklūs, kaip 
niekur kitur. Tačiau, kai tik 
susirenka kokiam susirinkime, 
— na, vyruti, tuojau susiiau- 
na: kodėl jis ne toks, kaip 
aš... O darbo visiems užtektų.

Taip, teisingai. Darbo vi
siems užtenka. Deja, daug 
kam užtenka ii- aštrių žodžių, 
nusmailintų kaip ietys, ku
riais taip ir šaudomasi.

Gal geriausiai tuos dūme
lius pailiustruos mažieji lietu
viukai — Vincukas ir Kaziu
kas. Abu jie beveik vienme
čiai, abu padykę, nenuoramos, 
abu gėrisi kovbojais ir uoliai 
skaito “komikus”, abu ir Lie
tuvių Mokyklą lanko. Tačiau 
vieną debesuotą dieną Kaziu
kas kreipiasi į mokytoją su 
tokiu ultimatumu:
— Jei mane su Vincuku vie

name suole sodinsite, daugiau 
neisiu į mokyklą!
— O ką jis tau padarė. Ka

ziuk? — nustemba mokytojas.
— Ką jis padarė? — lyg ir 

svyruoja, sakyti ar ne: — Jis 
mane tėvams skundė...

Suprantama, labai aišku: 
skundukų niekas, net vaikai, 
nemėgsta. Dar blogiau, kai 
kuris žmogus apskundžiamas 
atsiprašau — apkalbamas pla
tesnei visuomenei. O taip ne
retai pasitaiko.

■įr

Tačiau Bradfordo lietuvių 
skruzdėlynas turi ir pasigirti, 
pasididžiuoti kuo. Teisingai 
rašė mažas pipiras savo drau
gui. gyvenančiam kitur, tau
kuotame laiške:
— Mes čia turime savo mo-I 

kyklą. Turime savo “chorą. Ir 
bažnyčią...

Tiesa, yra savo mokykla 
(samdomose patalpose); yra

V

LIETUVOS LAUKŲ MARIJA U. Mančikaitė

savas choras, kurį salės rak
tininkai prieš repeticijas nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių rakto 
siuntinėja; yra ir bažnyčia, 
prie kurios priprato, kaip prie 
Lietuvoje paliktų, nors joje 
gali susirinkti tik po dvylik
tos...

Aną dieną — o jis vis dėlto 
buvo saulėta ir graži — iš 
bažnyčios išsiveržė apie trys 
(o gal net keturi!) šimtai lie
tuvių ir senu papročiu paskli
do šaligatviuose ir gatvėse. 
Visi erza, visi šnekučiuoja, 
ūtariuoja. Eina pro šalį sena 
močiutė, pasitaiso skarelę, su- 
verždama pasmakrėje mazgą 
ir sako savo susiedkai:

— Tai, sesele, kaip Alvite 

per atlaidus...
O ir pažanga padaryta: pra

džioje (1948 m.) kunigas skai
tė Mišias, o žmonės tyliai mel
dėsi; paskum atsirado prama- 
torių ir mėgino Pulkim ant 
kelių sugiedoti. Pasisekė. Vė
liau p. J. Juška suorganizavo 
chorą ir ne kartą vertė maldi
ninkams kelti galvas nuo mal
daknygių į chorą. Dabar p. 
VI. Čižikas net giedotas Mi
šias choristus išmokė, ir jau 
iš tikrųjų galima jaustis kaip 
Lietuvoje.

•6-✓S
Rugsėjo 2 d. — o tai buvo 

šiltas šeštadienis — Šv. Onos 
bažnyčioje darbavosi net du 
svečiai kunigai. Kajieliono pa

kviesti, lietuviai palyginti 
gausiai ėjo išpažinties, kurią 
skyrė Tėvynės intencija.

Ilguose suoluose susitelkę 
sėdėjo vaikai, jaunimas, pa
gyvenę žmonės. Kiekvienas 
atnešė savo duoklę — atgailą 
už Tėvynę, maldą.

Sekmadienis su švelniu oru 
sutraukė bažnyčion gausybę 
lietuvių. Tai buvo Šv. Tėvo 
diena— taikos ir atgailos die
na.

Pasiryžta už Tėvynę Lietu
vą kalbėti gyvąjį rožančių. 
Kasdien. Ko didžiausio skai
čiaus lietuvių. Didelių ir ma
žų. Mokytų ir paprastųjų.

Ir tada atmintin skverbėsi 
Išganytojo žodžiai mokiniams.

J. Tauras

BOLŠEVIKAI YRA DIDŽIAUSI 
DARBININKŲ PRIEŠAI

PETRAS: Komunistai sako, kad jie yra darbininkų partija, o 
kūjis ir pjautuvas reiškia darbininkų įrankius.

JONAS: Čia ir yra didžiausia Maskvos apgaulė, paremta melu. 
Dar prieš spalių revoliuciją, kai tik bolševikai atsiskyrė 
nuo socialdemokratų partijos, jie |>er keliolika metų kalė 
darbininkams į galvą, kad jie sudaro darbininkų partiją. 
Žadėjo Rusijoj darbininkams, kai tik pasiims valdžią į sa
vo rankas, padaryti tokį gera gyvenimą, kokio dar nebuvo 
pasauly. Tais pažadais, aišku, prisiviliojo nemažai darbinin
kų. Bet kai pasigrobė valdžią ii' gerai įsistiprino, tai darbi
ninkus bolševikai surakino daugiau negu devynioms spy
noms.

KAZIMIERAS: Kodėl jie pasirinko vilioti tik darbininkus?
JONAS: Dėl to. kad darbininkai sudaro didžiausią gyventojų 

dalį. Be to, Euroiioj darbininkai labai neturtingi. Skelbiant, 
kad valdžia rūpinasi tik turtuoliais, labai patogu kurstyti 
biednuomenę prieš savo kr ašto vyriausybę.

kurie stebėjosi figos medžio 
padžiūvimu:

Iš tikrųjų. sakau jums, 
jei turėsite tikėjimo ir nesvy
ruosite. ne tik tai darysite, 
kas atsitiko figos medžiui, bet 
jei ir kitam kalnui sakytu
mėte: Pasikelk ir meskis į
jūrą, įvyks. Ir visa, ko tik 
prašysite maldoje tikėdami, 
gausite (Mato 21. 21-22).

Lietuviai, rodos, savo dva
sioje sakė:

— Viešpatie, tikime! Tu visa 
gali. Tu mūsų maldų ir aukų 
intencijas gali paversti tikra 
realybe...

☆

Tas tikėjimas nėra tiktai 
žodis: jis įsisiurbęs į kiekvie
no tauraus lietuvio gyvenimą.

Tiesa, lietuviai kuriasi 
perkasi namus, taisosi baldų, 
įvairių įrankių, — tačiau jų 
svajonė: kada nors grįžti į 
laisvą Tėvynę. Tą svajonę 
gražiausiai išryškina pasaky
mas laidojant mirusį:
— Jis jau nematys Lietu

vos!..
Vadinasi, visi, kas gyvas, 

tikisi kada nors pamatyti sa
vo kraštą, laukus, miškus ir 
upes.

Bradford, 1950. IX. 5. 

• Tarptautinė Pranciškonų 
orderio Taryba, sąryšy su šv. 
Pranciškaus astuonių šimtų 
metų sukaktuvėmis, Romoje 
organizuoja pranciškonų stu
dijų ir maldų dieną už perse
kiojamus kr ikščionis ir už vie
nybę Kristuje. Iškilmės įvyks
ta spalių mėn. 4—10 d.. Po
piežiško Gregorianumo Uni
versiteto didžioje salėje. Šia 
proga tenka pažymėti, kad 
bus plačiai paminėta ir mūsų 
nelaimingoji kenčiančioji Tė
vyne ir daug kraštui nusijrel- 
nę pranciškonai.

• Rytų Vokietijos komunis
tai deda labai daug pastangų 
susilpninti katalikų jėgas. 
Ypač jie daug dėmesio krei
pia į jaunimą. Prievarta kata
likai jaunuoliai yra įrašomi į 
komunistų jaunimo organiza
cijas. Buvo pareikalauta, kad 
seserys vienuolės dalyvautų 
marksistiniuose kursuose.
• Žiniomis iš Rumunijos, ka

talikybė tikinčiųjų širdyse da
bar yra gyvesnė negu kada 
nors. Juo labiau smarkėja per
sekiojimas, juo daugiau auga 
bažnyčios autoritetas.. Katali
kų tikėjimas Rumunijoje nei 
kiek nesilpnėja. Rumunai su 
didele viltimi žiūri į didįjį 
krikščionybės vadą — Popie
žių.

Kun. V. Balčiūnas

Madonos Kvailys
“Jo istorija primena gražiausius aukso legendos 

puslapius ir, kaip daugelio šventųjų istorija, atrodo 
‘neįtikima’ ” — šiais žodžiais Marija Winowska pra
deda praeitų metų spalio mėn. "La Vie Spirituelle” 
įžanginį, pavadintą "Madonos kvailys”. Čia ir paduo
dame daug kur net pažodžiui šią užburiančią gyveni
mo legendą.

Raimundas Kolbe — toks jo vardas — buvo vieno 
Lodzės apylinkės audėjo sūnus. Jo motina, prieš ište
kėdama, buvo bestojanti vienuolynam Kai busimasis 
jos vyras paprašė jos rankos, ji atsakė "taip" su są
lyga, jei “visuomet jie gyvens, kaip Dievas įsakė".

Šeiminio gyvenimo pradžia buvo ypač sunki. Vie
nas po kito gimsta penki sūnūs. Raimundas ateina i 
šį pasaulį 1894 metais.

Viename Kolbių gyvenamojo namo kambaryje, už 
spintos, pagal vietinį paprotį buvo gražiai išpuoštas 
Censtakaviškės Šv. Panelės altorėlis. Ypatingai jį 
mėgo jau kiek paūgėjęs Raimundas. Kartą motina 
atrado jį prie jo klūpintį ir verkiantį.

— Kas yra, vaikeli, — paklausė.
— Mamyte, tai paslaptis.

Kai motina išaiškino, kad išmintingi vaikai niekad 
nieko neslepia nuo savo mamytės, reikėjo pasisakyti. 
Vieną dieną pasirodžiusi jam Šv. Panelė su dviem 
vainikais, baltu ir raudonu, rankose ir jį paklausiusi:

— Ar nori jų abiejų?
— Taip, aš noriu abiejų. — ji atsakęs. Prisimin

damas tai. jis negalįs susilaikyti neverkęs.
Raimundas nebuvo koks svajotojas ar bukaprotis. 

Tiesus, smarkus, užsispyręs, ugningas ir visai neatro
dė tinkamas į kunigus, kaip švelnaus būdo jo brolis 
Pranciškus. Tėvai jau buvo įsigiję mažą krautuvėlę. 
Jam puikiai vyko skaičiavimas. Todėl buvo numaty
tas prekybai. Pranciškų leis Seminarijom • o jis turi 
nutraukti mokslą. Be žodžio jis imasi padėti tėvams.

Laimei, atkreipia į jį savo dėmesį pažįstamas vais
tininkas. Privačiai jį pamoko. Sėkmingai jis išlaiko 
egzaminus iš trijų komercinės gimnazijos klasių. Tuo 

metu Lwowe vienas tėvas pranciškonas veda misijas. 
Raimundo tėvai tretininkai nusprendžia Pranciškų 
patikėti tėvams pranciškonams, kurie laikė mažąją 
seminariją. Raimundas nieko nesakė, tik tyliai mel
dėsi. Gal būt motina atspėjo slaptą jo mintį, nes pas
kutiniu momentu leido vykti ir jam kartu su Pran
ciškum. Iš tėvų tai pareikalavo tikrai didelės aukos.

Tuo metu Raimundas anaiptol dar nebuvo koks 
šventasis. Vienuolyno gyvenimas jam atrodė kietas. 
Jo laisvėn besiveržiančią prigimtį baidė klusnumo įža
das. Neturtas taip pat jo neviliojo. Skaistybė? Taip, 
jau seniai jis buvo ją pažadėjęs savo “Širdies Damai" 
Šv. Panelei. Bet ar negalės jis jos įgyvendinti pasau
lyje? Ir jis buvo nusprendęs išstoti iš vienuolyno.

Tik. štai, netikėtai ateina pas jį jo motina su dide
le naujiena. Ir trečiasis jos sūnus — kiti du buvo mi
rę — ką tik įstojo į vienuolyną. Su motinos pareigo
mis baigta. Iš naujo atgimė joje jaunų dienų svajo
nė. Rimtai apsvarstę, abu su vyru nusprendė paauko
ti Dievui savo likusias gyvenimo dienas. Jie likvida
vo savo krautuvėlę; ji rengėsi stoti pas seseris bene
diktines. o tėvas — pas Krokuvos pranciškonus. Da
bar ji atėjo atsisveikinti su savo sūnum.

Lyg perkūnas trenkė iš giedro dangaus. Visai to 
nenujausdama, motina išgelbėjo jo pašaukimą. “Ma
no akys atsivėrė ir aš supratau" — vėliau jis prisi
pažino. Vietoj išstoti, jis nuėjo pas tėvą provincijolą 
ir prašėsi įvelkamas į vienuolio rūbus. Vienuolyne jis 
gavo Maksimilijono vardą.

Po dviejų metų uolus novicijus siunčiamas Romon. 
Su pasižymėjimu įsigyja Gregorianume filosofijos ir 
teologijos daktoratus. Tačiau labiausiai jį traukia 
dvasinis gyvenimas. Su užsidegimu jis skaito, tada 
dar nepaskelbtos šventąja, mažosios Teresėlės ir pal. 
Kotolengo gyvenimą. Tai buvo du jo mokytojai. Te
resėlė jį išmokė “mažojo kelio” — visiškai pasitikėti 
ir atsiduoti “Gailestingajai Meilei”, o Juozapas Koto
lengo jam įkvėpė šventos drąsos imtis tiesiog bepro
tiškų, atrodo neįgyvendinamų užsimojimų. Bet aukš
čiau visų šventųjų stovėjo Švč. Panelė. Tai buvo jo 
mylimiausioji, jo karalienė, jo valdovė. Visiškai ir 
ant visados jis paaukojo jai savo meilės ištroškusią 
širdį. Kadangi, kaip kad visados yra. mylėti, reiškia 
tarnauti, brolis Maksimilijonas klausė save, kaip jis 
galės įrodyti savajai Damai jo širdį užliejusius jaus

mus.
Brolis Maksimilijonas turėjo genealų praktinį su

gebėjimą, kuris vedė jį tiesiai į tikslą. Jo troškimai 
buvo beribiai, jo meilė be saiko. Jis nusprendė nei 
daugiau, nei mažiau, kaip visą pasaulį atiduoti Ne
kalčiausiajai, visų Tarpininkei ir visagalei Kristaus 
karalystės skleidėjai. Norint, kad Jis viešpatautų, 
turi ji viešpatauti. Tat reikia užkariauti pasaulį ir 
padėti po jos kojomis. Į kovą!

“Mes turime laimėti trijuose frontuose, — rašo t. 
Maksimilijonas. — Pirmiausia savyje pačiuose; tai 
svarbiausia. Mes turime visiškai nugalėti save ir 
tapti Nekalčiausiosios riteriai. Be šios pirmosios per
galės nė nesvajokime apie kitas. Tačiau, laimėję pir
majame fronte, gręžkimės į kitus du: savo aplinką ir 
visą pasaulį, visas tautas ir visas gimines, visas be 
jokios išimties... Mes nenurimsim. — pabrėžia jis. — 
kol nebūsim padėję viso pasaulio {>o savo Karalienės 
kojomis".

Laimėti kovai, reikia ginklų. Pasaulis skęsta Di
džiojo karo gaisruose. Jis Romoj, laisvas nuo karo 
tarnybos. Džiovininkas. Dar tik dvidešimties metų, o 
jau tik su puse plaučių. Tačiau niekas, jokia liga ne
sutrukdys šio ne .oramos siekti savo tikslo. Jis Ro
moj pasaulio širdyje, jis meldžiasi ir jo Karalienė nu
rodo jam. kokie ginklai ves jį iš jiergalės į |>ergalę. 
“Napoleonas. — sakys jis. — kartą pareiškė, kad. 
laimėti karui, reikia trijų dalykų: pinigų, pinigų ir 
dar kartą pinigų. O tapti šventu, laimėti dangui ir že
mei, reikia taip pat trijų dalykų: melstis, melstis ir 
dar kartą melstis. Visa priklauso to, kaip mes mel
džiamės”.

Pagal t. Kolbę. maldą padaro vertinga auka, au
ka ir atgaila.

Pasakyta — padaryta. Vos tik įšvęstas kunigu, 
t. Kolbe “mobilizuoja" kitus šešis panašius į save 
“pramuštgalvius": du lenkus ir keturis italus ir su 
jais įkuria "Nekalčiausiosios Kariuomenę”, kuri, 
prieš bet kokią protingą viltį, netrukus bus Bažny
čios Įiatvirtinta.

Pasibaigus karui, t. Maksimilijonas grįžta į Kro
kuvą. Sveikatos stovis aliarmuojantis. Specialistų 
siunčiamas į Zakopanės kurortą gydytis. Turi daug 
laiko melstis.

Vieną gražią dieną šis mirtinas ligonis grįžta į 

Krokuvą ir pareiškia vyresniesiems, kad norįs leisti 
laikraštį. Visi vieningai nusprendė, kad t. Kolbei gal
voj negerai. Jis tylėjo, tik savo bendradarbiams daž
nai primindavo, tada dar nepaskelbto šventu. Liudvi
ko Grignon de Monfort pavyzdį.

— Užtenka. — sakė jis. — tik pasiaukoti Švč. Ma
rijai kai ims jus pulti visas pragaras, štai Grignon de 
Monfort: jo paties vyskupas išvijo jį iš savo diecezi
jos, jo brolis, feras tėvas domininkonas, visai neno
rėjo su ju<> kalbėtis, ir labiausiai jį |>ersekiojo jo ar
timieji. Dažnai velnias naudojasi gerais žmonėmis 
mums išbandyti. Aš pažįstu tūlą žmogų, kuriam visu 
ryškumu šitai pasirodė. "Tu }>erdedi, tu kompromi
tuoji Dievo reikalą", jam buvo sakoma, “tu esi kvai
las" ar dar kitaip. Ir visa tai, taip sakant, apginti 
Dievui! Tai visai normalu; jeigu kuris dalykas kyla 
iš Dievo, reikia, kad jis būtų trukdomas ir persekio
jamas net gerųjų: Niekuomet tuo nesipiktinkite".

Tačiau niekuomet nieko t. Maksimilijonas nedarys 
prieš klusnumą. Tik. nežinia kodėl, vyresnieji nusilei
džia ir leidžia jam spausdinti savo laikraštį, bet su 
sąlyga, kad visa jis pats ves ir už visa jis pats atsa
kys.

T. Maksimilijonas ima kalėdoti būsimam laikraš
čiui pinigus. Neapsakomai sunkus pats pirmasis 
žingsnis. Toliau jau eina.

Naujasis laikraštis turėjo turėti pavadinimą "Ne
kalčiausiosios Riteris". Vargšas tėvas neturėjo ben
dradarbių. Nors nebuvo rašytojas, beveik visą pir
mąjį numerį turėjo užpildyti pats. Kai reikėjo spaus
dinti, nebeturėjo nė cento kišenėje.

Tėvas provincijolas buvo tai numatęs.
— Štai, mano vaikeli, prie ko prieinama, kai nori

ma su kopėčiomis pasiekti mėnulį. Dabar- žiūrėk, kaip 
išsikapstysi. kad nesukompromituotum vienuolyno.

Auštant prislėgta širdimi tėvas eina skųstis savo 
Karalienei. Po šv. Mišių visai paprastai ant altoriaus 
jis randa voką su tiek pinigų, kiek reikia užmokėti 
spaustuvei .ant kurio kreivotomis raidėmis užrašyta: 
“Mano brangiajai Motinėlei. Nekalčiausiajai". Viską 
jis atidavė provincijolui. Tas sušaukė kapitulą. Visi 
buvo vieningos nuomonės, jog pačios aplinkybės ro
dančios, kad tuos pinigus reikią pavesti t. Maksimili
jonui. (Bus daugiau)

✓
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• Naujas garbės fundato
rius. Marija Samuolienė iš 
Thompson. Conn., paaukojo 
N. P. Seserų vienuolyno Put- 
nam koplyčiai statyti 1500 
dolerių. Ji yra nuolatinė ir 
dosni marijonų ir vargdienių 
seselių rėmėja.
• Kard. J. B. Montini pri

siuntė BALF'o pirmininkui 
kan. J. B. Končiui laišką, ku
riuo Šv. Tėvas siunčia apaš
tališkąjį palaiminimą jam ir 
BALF’o nariams ir jo gera
dariams.
• Kun. Antanas Masaitis 

perkeliamas iš Angelų Kara
lienės liet, parapijos Brook
lyn. N .Y., į airių St. Mary 
Church, Long Island parapi
ją. Kun. Antanas yra sąmo
ningas. nuoširdus lietuvis, ku
rio gaila lietuviams išleisti. 
Parapijiečiai surengė atsisvei
kinimo vakarienę spalio mėn. 
9 d.
• Lietuvos Vyčių centras, 

vykdydamas Chicagoje nese
niai įvykusio seimo rezoliuci
ją. pasiuntė generolui Lucius 
D. Clay raštą, kuriame pareiš
kė džiaugsmą dėl “Crusade for 
Freedom” sąjūdžio įkūrimo 
komunistų pavergtoms tau
toms išlaisvinti ir pareiškė no
rą patys į šį sąjūdį įsijungti.
• Great Neck, N. Y. lietu

viai pasiuntė prez. Trumanui 
savo atstovų S. Urbono, P. 
Povilaičio ir V. Butėno pasira
šytą laišką ir $103, prašyda
mi tą sumą panaudoti kovai 
su komunizmu. Baltieji Rū
mai šį laišką viešai paskelbė 
ir didžioji JAV spauda bei ra
dijo paminėjo.
• Brockton, Mass. liet, para

pijos bažnyčioje nuo spalio 
mėn. pradžios šeštadieniais 
6:30 vai. ryto esti pamaldos į 
Fatimos Šv. P. Mariją taikai 
išprašyti.
• Ciurlioniečiai, sekmadienį, 

spalio 1 d. sutraukė Camagie 
Hali. New Yorke apie 2500 
žmonių. Jų koncerto pasiklau
syti buv’o atvykusių ir iš to
liau. Koncertas praėjo paki
lioj nuotaikoj. Tai buvo tikra 
lietuvių meno šventė.
• New York’o siuvėjai įvy

kusiame savo unijos susirinki
me nutarė savo New York lie
tuvių Tag Dav proga paau
koti iš unijos kasos $500.00.
• Kan. K. Steponavičius, 

buv. Telšių kun. seminarijos 
profesorius, šiuo metu yra šv. 
Juozapo ligoninės kapelionu 
Burbanke. Calif.

CADILLAC PONTIAC į
WM. H. BASSETT CO. \

1782 Main St. 33 Main St. |
BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER. MASS. J

Tel. 8-1340
Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

Naujoje Anglijoje ruduo yra 
gražesnis ir už pavasarį. Pa
vasarį prasiskleidžia tik žie
dai. bet ne ant visų medžių. 
Rudenį sužydi visi medžiai sa
vo įvairiaspalviais lapais. Ta
da tikras malonumas eiti ke
liu, kuris veda pro miškinges- 
nes vietas. Eini tarytum pro 
kokį sodą.

Vienas toks kelias veda ir į 
Putnam. Dar jo neprivažiavus, 
pamatai namus ir baltą Mari
jos statulą, apsuptą dailaus 
rudens rūbo — margaspalvių 
medžių. Erdvu ir gražu, bet 
tik tiems, kurie prakeliauja. 
Kas sustoja ir pasiteirauja, 
sužino, kad rūpesčių niekur 
netrūksta. Vieno tiktai gamtos 
grožio žmonėms nepakanka.

Nepakanka jo ir N. P. Sese
rų Kongregacijai, kuri čia tu
ri savo sodybą ir darbą. Sese
rys trūsia kiek išgalėdamos, 
bet tame darbe joms vis širdį 
maudžia — permaža vietos 
prie altoriaus, kai jos rytais 
ir vakarais ateina čia savo 
dvasios atgaivinti. O kai susi
renka rekolekcijoms didesnis 
būrys mergaičių ir moterų, 
tai ir nebeištenka mažutėje 
koplytėlėje. Nejau Dievui ne
gali būti erdvesnės vietos šia
me plačiame ir gražiame pa-

Kaip bus vykdoma rinkliava didį. 
Neiv Yorke

Kaip jau visuomenei žinoma 
B ALF-o rinkliava gatvėse 
įvyksta š. m. spalio 27 ir 28 
dienomis. Lietuviai, moterys, 
mergaitės ir vyrai pasipils tas 
dienas į gatves su rinkliavos 
dėžutėmis. Rinkliava prasidės 
iš pat ryto iki vėlaus vakaro.

Rinkliavos Komitetas yra 
numatęs eilę rinkliavos postų, 
kur rinkėjai gaus dėžutes ir 
liudymus, o taip pat nurody
mus į kurias vietas vykti, kad 
nebūtų susigrūdimų. Pačių 
rinkėjų pageidavimai bus ima
mi dėmesin.

Rinkliavos postai bus įsteig
ti šiose vietose:

Prie BALF-o Centro, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Prie Lietuvių R. Katalikų 
parapijų.

a. Apreiškimo parapija, 259 
N. 5th St.. Brooklyn, N. Y.

b. Angelų Karalienės para
pija. 213 S. 4th St.. Brooklyn, 
N. Y.

c. Šv. Jurgio parapija. 207 
York St.. Brooklyn. N. Y.

d. Vieš. Jėzaus Atsimainymo 
parapija. 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y.

MAHONEY * FAY. INC.
119 Belmont St.,
Brockton, Mass.

šaulyje?
šiemet Jis ypatingai prašo

mas taikos, nes sunkius laikus 
gyvename, bet kiek daugiau 
pasiaukoti, kad ta taika atei
tų, ne kiekvienas panori. Ne
labai panori prie maldos pri
dėti ir savo triūso dalį — sa
vo atliekamą sūtaupa paremti 
gerą darbą. Ir ne tiktai pa
remti, bet palikti atminimą il
giems laikams, kaip sunkiais 
laikais buvo maldauta Viešpa
tį pakeisti ir sutaikyti žmo
nių širdis. O susitaikymas su 
Dievu kur gali būti geresnis, 
kaip Jo namuose ir prie Jo 
altoriaus.

Dvigubas tad reikalas ver
čia N. P. seserų kongregaciją 
kreiptis į lietuviškąją visuo
menę: prašyti erdvesnės vie
tos maldai ir prašyti aiškaus 
pagarbos ženklo Viešpačiui. 
Nesunku to pasiekti pastatant 
vienuolynui koplyčią — tokį 
šventųjų metų paminklą, ku
ris puoštų N. P. seserų sody
bą iškilusiu į dangų kryžium. 
Ar tai sunku? Visai ne! Net 
nedidele auka, susidėję, gali
me lengvai tą padaryti. Bus ir 
seserims lengviau, ir lietu
viams garbė ir atsiteisimas 
Viešpačiui už visą gerą, ką 
mes iš Jo patirsime. Z. U.

e. Aušros Vartų parapija, 32 
Dominick 8t_, New York, N.Y.

Prie Hetariškų įstaigų.
a. Consulate GeneraI of 

Lithuania, 41 W. 82nd St., 
Nevv York, N. Y.

b. Lithuanian Inforination 
Center, 233 Broadway, New 
York, N. Y.

c. Lithuanian National Club, 
337 Union Avė., Brooklyn, N. 
Y.

d. Lithuanian American Ci- 
tizen's Club, 60-39 56th Dr., 
Maspeth, L. I., N. Y.

e. Mr. A. S. Trečiokas, Real 
Estate, 314 Walnut St., New- 
ark, N. J.

Mr. J. P. Machulis, Real 
Estate, 8656 85th St, Wood- 
haven, N. Y.

g. Shalins Funeral Hotne, 
8402 Jamaica Avė., Woodha- 
ven, N. Y.

Šiuo metu yra labai svarbu, 
kad užsiregistruotų kuo dau
giausia rinkėjų. Registruotis 
galima prie rinkliavos postų, 
o taip pat prie lietuviškų laik
raščių redakcijų, pas p. J. 
Ginkų, ir pas Tag Day Komi
teto narius.

BALF-o Centre galima re
gistruotis darbo dienomis va
karais nuo 7 Iki S vai. pa
skambinant EVergreen 7-1422, 
atsilankant arba parašant: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
New Yorko Rinkliavos Tag Day 

Komitetas.

Anglu Kalbos 
Mokytojas

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. ’ Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
puslapio. Kaina — $2.50.

DARBININKAS

Uet. Kunigų Vienybės 
Konferencija 
Pittsburgh, Pa.

Rugsėjo 29 d. šv. Pranciš
kaus akademijos patalpose 
įvyko Kunigų Vienybės kon
ferencija. Tarp kitų reikalų 
buvo svarstyta ir Lietuvių 
Pasaulinės Bendruomenės rei
kalai. Ta idėja buvo užgirta. 
Praktiškiems klausimams iš
studijuoti išrinkta komisija, 
kurion įeina: prel. J. Balkū- 
nas ir kunigai: Konst. Vasys, 
J. Vaškys, dr-as J. Vaškas, P. 
Patlaba.

Taip pat svarstytas Lietuvių 
Katalikų bendruomenės suda
rymo klausimas, kuris paves
tas ištirti Katalikų Akcijos 
Komitetui. Daug dėmesio bu
vo kreipta spaudos reikalams. 
Svarstytas lietuviškų mokyk
lų klausimas.

Valdyba palikta ta pati, bū
tent: pirmininkas kun. K. Va
sys, sekretorius kun. L. Pečiu- 
kevičius, kasininkas kun. E. 
Daumantas.

Mirė Agota Gilienė
Philadelphia, Pa.

Rugsėjo 25 d. š. m. pasimi
rė Agota Gilienė, 73 m. amž., 
a. a. Kazimiero Gilio našlė, 
gyv. 5800 Torresdale avė., 
Phila., Pa. Palaidota rugsėjo 
28 d. su iškilmingomis gedu

<$> SKAUTYBE - TILTAS 1 PASAULIO TAIKA 
Worcester, Mass.

Rugsėjo 30 d. Worcester, 
Mass. m. Memorial Audito
rium patalpose buvo metinis 
Naujosios Anglijos Boy Scouts 
of America vadovų sąskrydis. 
Tarpe 1200 jo rajono vadovų 
kartu su Bostono Skautų Ta
rybos nariais dalyvavo ir lie
tuvių vyriaus. skautininkas 
dr. Vyt. Čepas.

Darbo poaidžiuose buvo iš
rinkti regionaliniai skautų val
domieji organai. Iš Chief 
Scout Executive dr. Arthur 
Schuck pranešimo paaiškėjo, 
kad Naujosios Anglijos regio
nas yra trečias savo skaitlin- 
gumu JAV-bėse. Jame yra 
175,000 BSA narių, iš kurių 
43,000 yra vadovai, rėmėjai 
bei komitetų nariai. Regione 
dirba 133 profesiniai skauti
ninkai, kurie esą šiame kraš
te daugiausia persidirbą, bet 
menkiausiai atlyginami JAV- 
bėse yra 12 BSA regionų Nau
josios Anglijos regiono yra 49 
Skautų Tarybos. Paskutiniu 
metu skautų skaičius paaugo 
21 nuošimčiu. Į regiono veiki
mą įsitraukia ir lietuviai skau
tai, kurdami savo tautinius 
vienetus.

Sąskritdje buvo pirmą kar
tą parodyta šią vasarą Valley 
Forge, Pa., buvusios II-sios 
Tautinės BSA Jamboree’s do
kumentinė filmą. Filmą yra 
nuimta kelių asmenų, didesne 
dalimi spalvota, su įkalbėtais 
paaiškinimais. Visi šios Jam
boree’s dalyviai gaus nemoka
mai po jos atvaizdų albumą. 
Sekanti Jamboree numatoma 
surengti 1953 m.

Bendrų pietų metu sktn. Ge- 
rald A. Speedy — National 
Director of Cub Scouting 
skaitė pranešimą apie kelionę 
pas Europos skautus. Jam te
ko aplankyti Anglijos, Belgi
jos, Prancūzijos, Vokietijos ir 
kt. kraštų skautus. Jį nustebi
no broliškas ir nuoširdus vo
kiečių skautų sutikimas Stutt- 
gart’e.

Sąskrydis užbaigtas iškil
mingu banketu, kuriam vy
riausiu kalbėtoju buvo Chief 
Scout Executive dr. Arthur 
A. Sshuck. Jis savo kalboje 
pasmerkė komunizmą ir minė
jo Tarybų Sąjungą, kaip di

lingomis pamaldomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios šv. Karsto 
kapuose. Buvo pašarvota pas 
Domininką Earminą 2339 E. 
Allegheny avė., Phila. 34, Pa.

Velionė paliko dukterį p. 
Oną Kundrotienę ir sūnų Juo
zą Gilį. Tebūna amžina ra
mybė jos vėlei, likusiems jos 
vaikams užuojauta. K. V.

Baigia mokslą
Teko patirti, kad Lietuvių 

radijo programos vedėjas Jo
kūbas Stukas, gyv. 1264 
White St., Hillside, N. J. bai
gia tarptautinės ekonomijos 
srities studijas Columbijos 
universitete New Yorke.

SąjungiečiŲ Dėmesiui!
Moterų Sąjungos Mass., Me. 

ir N. H. Apskrities metinis 
suvažiavimas atsibus spalių- 
October 29 d., šių metų, Šv. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėje, 105 Main Street, Athol, 
Mass. Dėl įvairių priežasčių 
diena suvažiavimo permainyta 
nuo spalių 8 d. į 29 d. š. m.

Sesijas pradėsime 1 vai. po 
pietų. Kadangi turime daug 
reikalų aptarti, prašome at
stovių nesivėluoti.

Mass., Me ir N. H.
Apskrities Valdyba:—

Pirmininkė A. V. Kneižienė 
Pagelb. ir Ižd. T. Mitchell 
Raštininkė A. M. Wachell

džiausios žmogaus pažemini
mo ir vergystės kraštą. Kar
tu pabrėžė didelę skautybės 
reikšmę pasaulinės taikos ke
lyje-

Sąskryžio programa buvo 
gana plati, tačiau viskas pra
vesta labai sklandžiai ir tiks
liai.

Vyriaus, sktn. dr. V. Čepas 
savo dalyvavimu šiame są
skrydyje yra patenkintas, nes 
tai buvo proga arčiau pažinti 
JAV skautybės judėjimą ir 
susirasti naujų bičiulių bei pa
žinčių. Berlin’o, Mass., vieto
vės skautininkai jį pasikvietė 
artimiausiu laiku svečiuosna 
su pašnekėsiu apie Lietuvos ir 
Europos skautus. G.J.

Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje paieško 
sekančių asmenų: Carl Su- 

boch (gali būti Karolis ar Ka
zys Subačius), kilęs iš Vilni
jos, yra miręs ir palikęs kele
tą tūkstančių dolerių. Jo įpė
diniai arba pažįstamieji prašo
mi atsiliepti.

Ludwig Stecki (gali būti 
Liudvikas ar Liudas Steckis 
arba net ir Stočkus), kilęs iš 
Šiaulių apskr., yra miręs ir 
palikęs nemažą turtą. Įpėdi
niai nežinomi. Jie patys ar 
apie juos žinantieji prašomi 
atsiliepti į Konsulatą.

Moiziejui Felvinskui ir jo 
seserei Libai Felvinskaitei (iš 
Jonavos), priklauso nemažas 
turtas. Jie patys ar jonavie
čiai, kurie Felvinskus pažino
jo, prašomi atsikreipti į: 

Consulate of Lithuania 
30 North LaSalle Street 

Chicago 2, Illinois.

PAIEŠKO
Valantinas, Antanas, žmona 

Sofija, sūnus Vaclovas, ir 
duktė Zuzana, iš Terespolio 
dv., Gudžiūnų vi., Kėdainių a.

Vinklerienė • Kopaitė, Ber
ta, ir jos sesuo Marytė, bei jos 
broliai Kopas, Evaldas, Frid
rikas su žmona Ida ir Rober
tas, iš Nemakščių, Raseinių a. 

Vizbaras, Juozas, iš čečkų 
km., Gižų vi., Vilkaviškio ap.

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke paieškomi 
asmenys:

JAV7 pėstininkai ilsisi Korėjos kalnų atšlaitėje.

LIETUVIAI
Italijos lietuviai pasiuntė 

New Yorko gubernatoriui 
Thomas Dewey laišką, kuria
me dėkoja už pasakytą atvirą 
tiesos žodį Jungt. Tautų atsto
vams “VValdorf Astoria” vieš
butyje vakarienės metu. Jie 
tame laiške rašo:

“Mes, laisvieji lietuviai, lai
kinai gyvenantieji Italijoje, su 
nepaprastu džiaugsmu ir 
patija jums priėmėme 
apie jūsų tiesų ir atvirą 
tartą “Waldorf Astoria” 
būtyje Jung. Tautų organiza
cijos atstovams. Brangindami 
jūsų vertingas pastangas 
laužti tylą ten, kur neturi būti 
tyluma, reiškiame savo nuo
širdžiausią padėką.”

Romoje pradedama spaus
dinti nauja 
laida, kurią 
Brazdžionis, 
kos knygos 
Pr. Juras,
parap. Lawrence, Mass. klebo
nas.

Lietuviai saliziečiai, kurių 
yra keletas Italijoje, o kiti 
darbuojasi įvairių kraštų mi
sijose. pradės leisti periodinį 
žurnalą “Saleziečių Balsas”.

sim- 
žinią 
žodį, 
vieš-

Maironio lyrikos 
paruošė poetas B.
Leidžia lietuviš- 
mecenatas kun. 
Šv. Pranciškaus

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

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

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

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

THE MEADOWS
ROUTE 111 HUDSON, N. H.

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

Brockton, Mass.į 574 No. Montello St., _ _ _ _ _ __ _ _ _

PASAULYJE
Pirmas numeris jau spausdi
namas.

Šv. Kazimiero Kolegiją Ro
moje ir vasarvietę prie Tivolio 
aplankė p. Volskienė iš Balti- 
morės. Apdovanojo jos auklė
tinius dovanėlėmis, o pačiai 
kolegijai suteikė nemažą aių 
ką. Turėdama gilų lietuvišką 
jausmą, ieškojo šv. Petro Ba
zilikos aikštėje tarp daugelio 
tūkstančių maldininkų lietu
viškų veido bruožų ir atpaži
no vieną lietuvį kunigą, Šv. 
Kazimiero kolegijos auklėtinį, 
kuris jos nuostabumui, priėjęs 
prakalbino ją lietuviškai.

P. M. Valskienė yra Ameri
koje gimusi lietuvaitė, visa 
širdimi mylinti Lietuvą, dėl 
jos lietuvių tremtinių daug au
kojasi. Ji 
40 šeimų 
stovyklų 
pas save 
si.

Pr. Kaz. šaulys, Kauno ar
kivyskupijos generalvikaras, 
rugsėjo 26 d. atvyko į Šv. 
Miestą pelnyti jubiliejinius at
laidus ir buvo vysk. P. Bučio 
svečias. Jis dabar gyvena Lu
gano mieste, Šveicarijoje.

yra iškvietusi apie 
iš įvairių tremtinių 
Vokietijoje ir juos 
pradžioje priglaudū-

!
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ŠACHMATAI UNCOUBTEDLY A COINCIDĖNCE !

□ T aut vai ša dalyvauja pa
rinktų 8 Chicagos žaidėjų 
Factor Memorial* Tournamen- 
te. Dėl čikagiečių klasės, 
Tautvaiša rašo, kad daro rim
tą įspūdį. Žiūrint į Al. San- 
drin ar P. Poschel lošimą, at
rodo, lyg žiūrėtum į Unzicker, 
Zemgal ar pan.

Dėl savęs Tautvaiša pasisa
ko, kad dirbdamas kelias die
nas į savaitę ir neturėdamas 
tinkamo buto vargu ar galės 
parodyti pilną savo pajėgumą.
□ Chess Lite (Chicago) tik 

ką rašė apie augančią šach
matuose baltiečių grėsmę, rug
sėjo 20 d. numery vėl rašo 
apie lietuvių laimėjimus: “Vai
tonis wins Ontario title”. 
“Merkis wins in Mass. speed”.
□ Shess Revieu (N. York) 

rugsėjo nr. įdėjo su Jack W. 
Collins komentarais Merkio 
laimėtą korespon. partiją su 
P. M. Lozano, kurioje Lozano, 
laimėdamas pėstininką. pra
randa devintam ėjime (!) 
“snustelėjusią“ valdovę. Par
tija iš Golden Knight Postai 
Tournament 1949 anko (pus-

baigminio) rato, į kurį pateko, 
surinkę ne mažiau 4 taškų pir
mame rate.

□ Bronstein susitiks su Bot- 
vinniku. Matčas tarp Budapeš
to turnyro nugalėtojų D. 
Bronstein ir I. Boleslavsky 
baigėsi 712-612 Bronsteino 
naudai. Tuo būdu Bronstein 
įgavo teisę rungtis ateinantį 
pavasarį su pasaulio meisteriu 
M. Botvinnik.

□ New Yorko lietuviai šach
matininkai spalių 12 d. ren
kasi į Liet. Atletų klubą pasi
tarti dėl sezono veiklos.
□ Bostono Metro p o 1 i t a n 

League pirmenybės prasidės 
antroje šio mėnesio pusėje.

Lietuvių komanda įkelta į 
A klasės varžybas greta Har
vardo universiteto, Boylston 
klubo, Newton YMCA ir Cam
bridge YMCA. B klasėje daly
vaus keliolika komandų.
□ Boston City pirmenybės 

prasidės apie lapkričio 1 d. 
Varžybų vieta — New City 
Club in Old Thompson’s Spa 
building.

— Kas čia dedasi, kodėl taip 
susikrimtęs? 1 X\
—.Paprastas 'reikalas, sako 

mokslininkas, aš nervinuos ir 
skubu kiek išmanydamas, o 
Dievas nejuda nei iš vietos.
JAM PINIGAI REIKALINGI

Valė į sužadėtinį:
Tai ir vėl grosi kortomis 

su tėčiu?
— Taip. — atsako paraudęs 

jaunikaitis.
— Ar negeriau būtų. kad

abu pasėdėtumėm ant sofos.
pasikalbėtume?...

— Ne. brangioji. Juk ir pi-

ĮVAIRENYBES
AMERIKA IR JOS 

APSIGINKLAVIMAS
Philadelphijos mieste, Ame

rikoje, vyksta vienas iš svar
biųjų kongreso posėdžių. Kon
greso nariai įsikarščiavę disku
tuoja Amerikos apsiginklavi
mo reikalus. Vienas kongreso 
narys prisispyręs įrodinėja, 
kad reikia įrašyti konstituci- 
jon paragrafą, kuriuo visiems 
laikams būtų uždrausta Ame
rikoje turėti daugiau kariuo

menės kaip 5000 vyrų. Pirmi
ninkas Jurgis Vašingtonas ne
iškenčia savo kėdėje, bet ne
gali ir savo nuomonės pareikš
ti. Tada jis kreipiasi į savo 
draugą, kitą kongreso narį, ir 
prašo patylomis:

— Pasiūlykite dar vieną pa
ragrafą į konstituciją, kuriuo 
visiems laikams būtų uždraus
ta veržtis į Amerikos kraštą 
didesnei priešo armijai negu 
3000...

“PARKING FOR BARIES”
Vargšės mūsų motinos... 

Dažnai neduoda joms ramybės 
mažieji “tyronai” — vaikai. 
Jeigu motina nori kur išeiti, 
turi su savimi vežti ir kūdikį, 
nes kitaip... bus triukšmo, 
ryksmo...

Paskutiniu laiku, pagaliau, 
pradedama suprasti tas di
džiulis motinų vargas ir nori
ma joms ateiti į pagalbą. Lon
done, prie populiaraus resto
rano, kuris vadinamas Lyons 
vardu, savininko rūpesčiu yra 
įrengta didžiulė halė, prie ku
rios kabo lenta su užrašu: 
“Parking For Babies”...

Užkandžių metu toje halėje 
pristatoma daugybė vaikų ve
žimėlių eilėmis, kurie stovi 
vienas prie kito, tarytum jo-

marke prekių vežimai. Kiek
viename iš jų sėdi motinos 
turtas — kūdikis. Ir kas cha
rakteringa, kad tie kūdikiai, 
būdami didelėj “kompanijoj” 
nė nerėkia, bet laikosi ramiai, 
"džentelmeniškai”. Gal tai 
mažųjų pasaulio psichologinis 
reikalas? O restorano savinin
kas — retkarčiais tuos ma
žuosius “premijuoja”, ajrdova- 
nodamas po "doubie ice 
cream”...

Surinko Pr. Al.

KAI DIEVAS NESKUBA...
Garsusis išradėjas Pilypas 

Brookos per dienas nervinasi 
užgulęs prie savo planų ir su
manymų. Netikėtai užeina 
draugas jo aplankyti. Matyda
mas Įiervargus) mokslininką 
klausia:

nigai mums bus labai reikalin
gi apsivedus. Reikia palošti 
su tėvu, kol galima...

KUR DĖTI PINIGUS?
Tai atsitiko Kalifornijoj. 

Vietos policija rado miškely
je lavoną. Mirusiojo kišenėje 
buvo 40 aukso dolerių ir 6 šo
vinių gilzės. Tardomoji me
džiaga buvo perduota vietos 
teisėjui, kuris padarė labai pa
prastą sprendimą:

“Negyvėlis šiuomi nubau
džiamas 40 dolerių už laiky
mą amunicijos be leidimo”. 
Teisėjo parašas.

-a 1 r. » H. i

P0WER
AMERKA'St
F/NESTCARS^

AND FORD S V-8 COSTS 
A,

!’

HUNbREDS LESS
I

FORDAS VIENATINIS. 
x kuris gali Jums pasių-

žangiai padarytu Fordo 
“Power Dome” combus- PAIMK “TĘST DRIVE”

Kur Bakūže Samanota 
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūras In
stituto leidinys. Kaina $2 00.

“DARBININKAS*

“Išvaduotojas”
Stalinas (susikvietęs savo 

generolus) : — Dabar, draugai 
ryžkitės vienąm drąsiam žy-
giui. Kol amerikiečiai dar ne
atėmė iš mūsų visų paskolintų 
laivų, panaudokite juos užimti 
Lediniuotos jūros saloms. Da
bar vasara, ledai pramirkę. 
Mes negalime toliau kęsti, kad 
tų salų gyventojus spaustų 
Amerikos biznieriai. Mes turi
me išvaduoti.

Vienas iš generolų (mikčio
damas ir nedrąsiai), 
bet... šviesiausiąsias 
mokytojau, visų 
pats gudriausias... 
dos... man 
negyvena
mai?...

Stalinas 
Įėjęs): —
klausiu, kaip ta liaudis vadi
nasi. Kai išvaduosime, 
tysime.

SAVIŽUDYBE
Vakarinėj Amerikoj

dvikova. Kovos lauke liko la
vonas. Vietos policijos virši
ninkas padarė tyrimą ir taip 
užprotokolavo: “Šiuomi tvirti
nama, kad mano nuovados ri
bose įvyko savižudybė. Savi- 
žudys išėjo į dvikovą su re
volveriu prieš partnerį, kuris 
buvo tik už šimto jardų ir tu
rėjo šautuvą".

— Bet, 
tėve ir 

gudriausių 
man ro-

regis... ten niekas
Gal tiktai ruo-

(supykęs ir trepte- 
šunsnuki, aš nę-

pama-

įvyko

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi

tas. Lietuvių Darbininkų 
jungos leidinys, 1946 m., 
pusi.

DARBININKAS,
366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

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

Są-
576

lyti puikų — karą pajėgin- 
gą... elegantišką su V-8 
inžinu. Tai yra ekstra ty
kus pajėgus... inžinierių 
išvystytas pasakiškai ty
kus. taipgi jis labai pigiai 
kainuoja operuoti... su pa-

tion duodančiu stiprų 
spaudimą su “regular” ga- 
su. Taip, V-8 turi puikų 
“Mid Ship” Važiavimą ir 
“Lifeguard“ Body, kuris 
padaro Fordą puikiu karu 
pigesniųjų srityje.

PAS SAVO FORDO DYLEKĮ.

*50 FORD

Baltas padangas galima gauti su ekstra mokesčiu.
PAMATYK FORDO TV .
KAY KAISER-hKUTM) 12
VVBZ-TV Ch. 4, 9 PM

Mt. Hope Florist 
formerly Jacob’s, 

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral VVork and Corsages 

a Specialty

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Bro&dmay

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury. MasS. 

TEL. PA—7-1233-W

SOPIA PALECEK - LEVIC- 
KIENL (diploni.) (buv. Kau
no ir Klaipėdos Konservatori
jos mokytoja ii- Valst. teatro 
akompaniatorė) duoda muzi
kos pamokas (piano) vaikams 
ir suaugusiems ir akompanuo
ja dainininkams ir instrumen
talistams.

Kreiptis tel. TAlbot — 5-3175 
(6-9)

REIKALINGA patyręs-rusi 
indų plovėjai. Atlyginimas 
$29.10 į savaitę. Darbas nuo 6 
a. m. iki 4 p. m. arba 10 vai. 
a. m. iki 8 p.m. ir taipgi 3 p. 
m. iki 1 vai. naktį.

Essex Food Shop,
1 Essex St., Boston, Mass.

(6-9)

PARSIDIODA NAMAS 9 
kambarių l1? bath. Tailėmis 
ištaisyta virtuvė ir bathroom. 
Moderniška virtuvė. Visi nau-
ji įrengimai. 3 karų garadžius, 
steam heat ir karštas vanduo. 
Dėl informacijų telefonuokite: 
SO 8-0604. (6-t-20)

TREJANKA

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te-

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

75 
sų

ALEYANDER’S CO. 
414 W. Broadu ay 

South Boston 27, Mass.

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., Randoiph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

k

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

BORIS BEVEKAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

i 
i! 
i!
i
I
I

i
i
*

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 6—8.

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS »VC.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th St., So. Boston, Maas. 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnlenė,

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

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų RaSt. — B. Cūnienė,

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

Iždininkė — Ona Šiauria, 
ŠI Tampa St.. Mattapan, Mass.

Tvarkdarč — M. Matejoškienė,
866 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrm. — Vincas Stakutls, 
684 Sixth St., So. Boetcn, Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Mass

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 Broadtvay, So. Boaton, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 E. 7th St., So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadnay 
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 Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

f NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8 3960

YAKAVONIS 
Fanerai Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITRUS
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS BAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

S0 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

* Edward J. Waitt
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 9-CS15

i

• SOtrth Boston 8-2609
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Bostono ateitininku 
atstovai

dr. J. Leimonas, St. Lūšys, 
stud. O. Vaitkevičius, Č. Šid
lauskaitė ir L. Nikolskytė š. 
m. spalio mėn. 8 d. aplankė 
neseniai j kleboniją iš ligoni
nės sugrįžusį prel. K. Urbona
vičių.

Iškilmingas užbaigimas
Vakar po piet įvyko iškil

mingas misijų moterims užbai
gimas. Krikšto atnaujinimui 
vadovavo misionierius Tėvas 
J. Eružikas ir vietos klebonas 
kun. P. Virmauskis. Moterų 
misijos praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. J misijų pabaigą 
moterys netilpo bažnyčioje. 
Parapijos moterys yra labai 
dėkingos kun. P. Virmauskiui 
ir misionieriui Tėv. J. Bruži- 
kui.

Misijos vyrams
Vyrų ir vaikinų misijos pra

sidės pirmadienį.
Anglų kalba vėliau misijas 

ves redemptoristas kun. J. T. 
Dugan nuo spalių 16 d. iki 22 
dienos.

Kalbės Rožančių visą 
dieną

Spalių 12 d., bus laisva die
na. Rožančiaus draugijos pasi
ryžo i»er visą tą dieną kalbėti 
rožančių šv. Petro bažnyčioje 
popiežiaus intencijoms ir vyrų 
misijų labui.

Mirė
Spalių 6 d. miesto ligoninėje, 

mėnesį pasirgęs mirė, Juoza
pas Dušauskas. 61 metų, gyv. 
14 Beckler avė. Pašarvotas 
pas laidotuvių direktorių D. 
A. Zaletską. 564 Broadway. 
Šv. Mišios už Juozo sielą buvo 
atlaikytos sekmadienį. Palai
dotas antradienį.

Vestuvės
Spalių 7 d. Bronius Marke- 

lionis. gyv. 321 W. 4th St., ve
dė Daliją Mockutę, gyv. 150 
W. 3rd St.

Mirė Jėzuitų Vyskupas
Spalio 5 dienos vakare Jė

zuitų Provincijos name, 297 
Commonwealth Avė., Back 
Bay, vakarieniaujant kartu su 
kitais 6 jėzuitais, nuo širdies 
smūgio mirė vyskupas Tho- 
mas A. Emmet, S. J., 77 metų 
amžiaus. Jo gimtinis miestas 
buvo So. Boston.

Naujų narių vajus
Bostono Arkidiecezijos Šv. 

Vardo draugijos paskelbė 
naujų narių vajų. Vajus pra
dėtas sekmadienį, spalio 8 d., 
visose arkidiecezijos katalikų 
bažnyčiose. Tęsis per visą sa
vaitę. Vajaus vedėjai užsimojo 
gauti 200,000 naujų narių.

Lietuvių Inžinierių 
bendradarbiavimas

Savo draugijos susirinki
muose mūsų inžinieriai ir ar
chitektai pasidalina įgytu pa
tyrimu referatais — praneši
mais. Rugsėjo 30 d. įvyko ei
linis susirinkimas inž. Br. Ga
linio bute Cambridge. 15 drau
gijos narių išklausė Br. Gali
nio pranešimo kaip suprojek
tuota ir dabar statoma pra
plėstoji gatvė — autostrada 
Bostone palei Charles River— 
Memorial Drive. Pėsčiųjų ir 
automobilių judėjimui paleng
vinti visose sankryžose bus 
tiltai. Parkas žymiai praple
čiamas, užpilant upės pakraš
tį. Kasamas didelis tunelis ties 
Charles stotimi. Pranešimo 
autorius dirba vienoje amer. 
firmoje prie tų darbų projek
tavimo, kaip inžinierius. Įdo
mių diskusijų sukėlė demons
truojami detalūs brėžiniai. — 
Po susirinkimo inžinieriai su
dėjo aukų Vokietijoje sergan
tiems kolegoms sušelpti. J. G.

IŠKLOJAMI Kambariai. Gy
venu viena našlė 7 kambariuo
se. Norėčiau gauti porą be 
vaikų. Pageidaučiau savo 
krašto žmonių iš Birštono. 
Mano namas yra modemiš
kas. Kreipkitės į Moniką Ka
marauskienę, 53 Ridville St., 
Hyde Park. Tel. HY 3-3260-J. 

(10-13)

Susirinkimas,
Šv. Petro lietuvių parapijos 

moterų ir merginų klubo įvyks 
spalių - October 12 d. Prašo
me visas nares dalyvauti. 
Svarbus susirinkimas.

Taisyklės Jungtinių Tau
tų vėliavai iškelti

Spalių 24 d. bus švenčiama 
Jungtinių Tautų Diena. Reika
laujant įvairioms valdžios 
įstaigoms ir organizacijoms, 
kaip jos turėtų iškelti Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Jungtinių Tautų vėliavas, nu
rodoma: abi vėliavos turi būti 
vienodo didumo; Jungtinių 
Tautų vėliava negali būti iš
kelta aukščiau už JAV; jeigu 
vėliavos keliamos ant atskiro 
stulpo, tai JAV vėliava turi 
būti dešinėje, o jeigu ant to 
paties stulpo — tai JAV vė
liava turi plevėsuoti viršuje; 
paraduose JAV vėliava turi 
būti nešama dešinėje.

Registrą ei ia rinkimams 
užsibaigė

Spalių mėn. 6 d., penktadie
nį vakare, užsibaigė terminas 
užsiregistruoti artėjantiems 
lapkričio mėn. rinkimams. Vi
so Bostone įsiregistravo apie 
pusę milijono balsuotojų. Tai 
yra antras toks atvejis Bosto
no miesto istorijoje. Kiek di
desnis balsuotojų skaičius 
(tiktai 4627) buvo 1948 me
tais per prezidento rinkimus.

Dabar yra užsiregistravę 
406,019 asmenų. Iš jų 196,252 
vyrai ir 209,767 moterys. Jos 
pralenkia vyrus 13,515 skai
čiumi. Tad nevienas kandida
tas gali prakišti arba laimėti... 
dėl moterų. Reikia pasidžiaug
ti, kad moterys rodo iidelį pi
lietinį susipratimą. Dar labiau 
sukrutusios, jos galėtų išvers
ti ne vieną “vyrišką šulą”.

Pasirūpinkite iš anksto
Massachusetts valst. auto

mobilių registruotojas Ru- 
dolph F. King ragina visus 
automobilių savininkus jau 
dabar pasirūpinti “sticker’ius” 
savo automobiliams. Visi auto
mobiliai privalo juos turėti iki 
lapkričio 1 d.

e.

Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos 
klubas iš vidaus. 
Namas buvo pa
grindinai atremon
tuotas. Padaryti 
nauj vidaus įrengi
mai — pertvarkyti 
kambariai ir salės, 
šio naujo klubo 
atidarymas įvyko 
š. m. spalių mėn. 8 
dieną.

LIETUVA ATGAUS LA’SVĘ
Pareiškė gub. Paul A. Dever savo kalboje, pasakytoje

So. Bostono lietuvių piliečių klubą atidarant

Sekmadienį, spalio 8 d., įvy
ko So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos grandioziškas 
banketas naujo namo atidary
mo proga. Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus 317 posto 
nariai, vadovaujant komandie- 
riui James Smiglui ir Geral- 
dui Vareikai, būsiančiam ko- 
mandieriui, atliko vėliavų įne
šimo ceremonijas. Po to Dr. 
Antanas L .Kapochy, draugi
jos direktorius, banketo ir 
programos komisijos pirmi
ninkas, pasakęs įžanginį žodį, 
pristatė draugijos ir banketo 
generalinio komisiteto pirmi
ninką adv. Joną J. Grigalių 
toastmasteriu. Adv. Jonas J. 
Grigalius sveikino visus daly
vius ir rėmėjus ir džiaugėsi, 
kad tiek daug susirinko į šį 
naujo namo atidarymo banke
tą. Jis pakvietė tėv. J. Bruži- 
ką, S. J., kuris atstovavo vie
tinį Šv. Petro lietuvių par. 
kleboną, pasakyti kalbą ir at
kalbėti malda. Tėvas J. Bruži- 
kas papasakojo apie savo dar
buotę misijų kraštuose ir per
gyventus nacių ir bolševikų 
režimus Lietuvoje. Pabaigęs 
kalbą, atkalbėjo maldą.

Gubernatorius Paul A. De
ver, pasveikinęs draugijos val
dybą ir visus narius, ypač 
uolųjį jos pirmininką adv. Jo
ną J. Grigalių, tūkstantiniai 
miniai pasakė kalbą apie da
bartinę užsienio politiką ir 
tvirtino, kad Lietuva atgaus 
laisvę. Jis ragino visus būti 
gerais ir ištikimais šio krašto 
piliečiais. Kongresmanas John 
W. McCormack taip pat svei
kino draugiją ir visus daly
vius, įsigijusius tokį puikų na
mą. Jis plačiai kalbėjo apie 
Jung. Valstybių užsienio poli
tiką, nacizmą ir komunizmą ir 
jų diktatorius. Jis pareiškė: 
vienas piktasis, Hitleris, kuris 
buvo užsimojęs užkariauti pa
saulį, nušluotas, o dabar veda
ma kova su komunizmo dikta
torium Stalinu. Jung. Valsty
bės toje kovoje su komunizmo 
diktatūra vadovauja. Jos pa
deda ir kitom demokratinėm 
valstybėm kovoti su tuo pik
tuoju slibinu. Demokratija tu
ri laimėti ir išlaisvinti paverg
tas tautas iš už geležinės už
dangos.

Adv. Antanas J. Young, lie
tuvių ir anglų kalba, pristatė 
Suffolk apskrities prokurorą 
William J. Foley, kuris gyve
na So. Bostone ir labai gerai 
pažįsta lietuvius. Paminėjo 
Mykolą Venį, LDS garbės na
rį ir vieną senesniųjų lietuvių 
veikėjų. Taip pat kalbėjo gu
bernatoriaus tarybos narys 
Patrick J. (Sonny) McDo- 
nough, valstijos senatorius 
John E. Powers, adv. A. O.

Naujas ugniagesių de
partamento viršininkas
John V. Stapleton, 54 m. pa

skirtas ugniagesių, departa
mento viršininku vietoj rugsė
jo mėn. pabaigoje pasitrauku
siojo iš šių pareigų John F. 
McDonough, 69 m., kuris užė
mė šią vietą 1948 m. kovo 
mėnesyje. McDonough ugnia
gesių departamente yra ištar
navęs 46 metus ir dalyvavęs 
kovoje su daugeliu didelių 
Bostono miesto gaisrų ir daug 
nusipelnęs ugniagesių depar
tamentui.

John V. Stapleton yra south- 
bostonietis, gyvenąs 861 
Broadway, So. Boston. Ugnia
gesių departamente ištarnavęs 
26 metus. 1942 m. buvo sun
kiai sužeistas gesindamas vie
ną gaisrą drauge su 45 ki
tais gaisrininkais. Yra I-jo pa
saulinio karo veteranas.

Shallna, Lietuvos garbės kon
sulas Eostone, Stasys Mockus 
ir kt.

Dainavo Rapolas Juška, bu
vęs operos artistas, ir Dr.! 
Juozas Antanėlis.

Programa buvo pradėta 
Amerikos himnu ir užbaigta 
Lietuvos himnu.

“Boston Post” ir kiti anglų 
kalba leidžiami laikraščiai gra
žiai atsiliepė apie lietuvius ir 
paminėjo Guberntoriaus Paul 
A. Dever ir kitų kalbas apie 
pavergtą Lietuvą.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugija turi gražią audi
toriją ir modernišką klubą. ir‘ 
Gub. Paul A. Dever pasakė,' 
kad tai yra istorinis pamink
las jaunajai kartai.

Kun. J. Valantiejus,
Waterbury klebonas, lankę

sis Boston, buvo užėjęs į ‘Dar
bininko’ redakciją.

Telesforas Valiv.s,
gyvenąs šiuo metu Kanado

je, buvo atvykęs į Eostoną ir 
užėjęs į “Darbininką”, kur 
yra spausdinami “Aidai”. Tel. 
Valius rūpinasi “Aidų” ilius
travimu ir menišku apipavida
linimu.

Prancūzai praplečia 
konsulatą Bostone

Prancūzų konsulatas Bosto
ne padaromas generaliniu. To
kių konsulatų JAV prancūzai 
dabar turės šešius: Nevv Yor
ke, San Francisco, Chicagoje, 
Los Angeles, Nevv Orleans ir 
Bostone.

Grįžęs iš atostogų Prancū
zijoje konsulas Albert Cham- 
bon, dabar generalinis konsu
las, pareiškė, kad konsulatas 
praplečiamas ryšium su gy
vesniu judėjimu tarp Prancū
zijos ir Amerikos. Pavyzdžiui, 
korespondencija nuo 2000 
raštų pakilo iki 15,000. Padi
dėjo ir amerikiečių domėjima
sis Prancūzijos gyvenimu ir 
prekyba.

Konsulas tarp kitko pareiš
kė, kad Prancūzijos gyveni
mas darosi vis normalesnis. 
Komunistai vis labiau netenka 
pasitikėjimo. Jis mano, kad 
rudens rinkimuose jie gali 
prarasti 40 procentų balsuoto
jų ir apie 70 procentų atstovų 
parlamente. Vokietijos apgin
klavimui Prancūzija priešina
si dėl to, kad ja nepasitiki. Ji 
galinti susidėti su Sovietų Ru-

Šeimos tragedija
Salėm, Mass. — Sekmadienį, 

spalio 8 d., Mrs. Teresė Pelle- 
tier, 27, gyv. 5 St. Paul St., 
susikrimtusi dėl vyro pašauki
mo karo tamvmon, išmetė 
pro langą iš trečiojo aukšto 
savo 3 metų dukrelę, o po to 
ji pati su keturių mėn. duk
rele iššoko pro langą. Išmes
toji 3 metų dukrelė mirė ligo
ninėje. Motina pavojingai su
žeista ir vargiai išliks, o 4 
mėn. dukrelė, pavojingai su
žeista, bet gali pasveikti. Mrs. 
Pelletier prieš kiek laiko sirgo 
nervų liga, bet buvo jau pa
sveikusi. Vyro pašaukimas 
laivyno tarnybon, matyt, vėl 
ją išvedė iš pusiausvyros.

Vai Lėkite Dainos!
Paruošė kun. J. Dabrila. Pa

pildytą rinkinį išleido kun. P. 
M. Juras. Įdėta apie 200 gra
žiausių lietuviškų dainų. Kai
na — $1.00.

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

Anderso apeitas neblogas
Kanados lenkų kolonijas neseniai lankė jų generolas Wla- 

dyslaw Anders. Jam teko būti Montrealyje, Ottawoj, Toronte, 
Hamiltone, St. Catherines ir kitose vietovėse. Kaip žinome, gen. 
Anders 2-rojo Pasaulinio karo metu buvo vadas to lenkų kor
puso, kuris buvo sudarytas Rusijoje iš karo belaisvių ir kali
nių, vėliau atsidūrusių Vakaruose ir kovojusių šalia Vakarų 
sąjungininkų.

Jo apsilankymas Kanadoje lenkams buvo didelis daiktas, 
tačiau mus, lietuvius, jo kalbos nei kiek nestebino. Pasirodo, 
kad pas Andersą esama nemaža imperialistinių tendencijų ir jo 
apetitas į svetimas žemes yra neblogas.

Nežiūrint to, kad pati Lenkija tebėra bolševikų pavergta, 
jis vistiek reiškia pretenzijas ir į Lietuvos sostinę Vilnių.

O reikia manyti, kad Andersui yra gerai žinoma, jog len
kiškoji Vilniaus okupacija, kuri toli gražu to miesto dar nepa
darė lenkišku, taip lygiai kaip nacių okupacija Varšuvos nepa
darė vokišku miestu.

Nežiūrint viso to, gen. Andersas kalbėdamas Toronte pa
brėžė. jog artėjęs lenkams rimtas momentas, kad lenkai turį 
budėti ir tausoti jėgas tėvynės vadavimo reikalams; pabrėžė, 
kad būsią kovojama ir už rytų sienas su Lvovu ir Vilniumi.

Nuvykęs Andersas į Hamiltoną, nusivežė vėl tą patį impe
rialistinio atspalvio žaislelį. Tenai, taip kita ko, jis šitaip kal
bėjo: “Lenkija, kaip mes ją išsivaizduojame, turės būti ne tik 
Varšuva, Krokuva, Poznanė ir Dancigas, bet taip pat Vilnius 
ir Lvovas...” (Cituota iš “Dziennik Dla tVszystkich”).

Ką kitose vietose gen. Anders kalbėjo, mums nėra žinoma, 
tačiau, reikia spėti, jis dainavo tą pačią dainelę. Tą “dainelę”, 
gal būt, jis dainuoja nuvykęs dabar ir JAV.

šia proga viena tik norėtųsi pasakyti, kad savo laiku buvo 
Lenkijoj ir dar "mandresnis” karys už gen. Andersą. Jis gė
dingo ultimatumo Lietuvai įteikimo metu iš vieno balkono šau
kė: “Marsz na Kovvno”. Tai buvo ne generolas, bet maršalas 
Smygly Rydz.

. Tiesa, neužilgo lenkai atliko “maršą” ta kryptimi. Jie va
žiavo pro Kauną, tik ne kaip narsūs kariai, bet kaip alkani, be
ginkliai ir prislėgti belaisviai. O lietuviai — juos priėmė, pa
valgydino, išreiškė užuojautą ir pamiršo visas skriaudas, ku
rias jie buvo padarę, pagrobdami Lietuvos sostinę Vilnių.

Gal tai likimo buvo kerštas, bet dažnai taip pasitaiko: kas 
trokšta svetimo, praranda ir savo...

Taigi, Anderso svaičiojimai dėl “Vilniaus išvadavimo”, at
rodo, visiškai ne vietoj, nes yra ir daug kitų lenkų, kurie į tą 
reikalą žiūri visai blaiviomis akimis.

Pranys Alšėnas.

Pfc. Robert Surette iš Chelsea, Mass., moko angliškai 
jo įsūnytą našlaitį korėjietį.

DIDŽIOSIOS GRUMTYNES
Kas aš esu? Buržujus? Kapitalistas? Liberalas? Proleta

ras? Krikščionis? Komunistas? Socialistas?
Jei dar neaišku — tuojau skaitau knygą: “Didžiosios 

Grumtynės”.
Parašė kun. Kazys Mažutis. Išleista Vokietijoje “Naujojo 

žmogaus” bičiulių. Kaina 1 dol.
Užsakymus priima ir “Darbininkas”.

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi Įrengęs mo
dernišką snai’s t u v ę. 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudas dar
bus. skubiai ir nebran- i 
giai.

SPAUSDINAME: 
knygas, pemfletus. at- i 
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus. laiškams a-traš- 
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:

“DARBININKAS”
366 W. Broadtvay So. Boston 27, Mass.




