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Sovietų protestą ir
Sovietu Sąjungos ir jos satelitų konferencija Pragoje.- 

Planas Vokietijai suvienyti. - Naujas soviel i propagan
dos uostas.

Ix>r. donas — Spalio 20 
d. Maskvos radijas pra- 
re?,\ kad Sovietų Rusija 
įteikusi notą JAV, D. Bri- 
t ar imi ir Prancūzijai. 
Notoje įspėja šių kraštų 
vvriausybes, kad ji Vaka
ru Vokietijoje nepakę- 
sianti vokiečių armijos.

Tas pats radijas pažy
mėjo, kad notoje buvę 
atmesti Vakarų valstybių 
kaltinimai Sovietų Rusi
jai dėl Rytų Vokietijos 
liaudies policijos. Liau- 

, dies policija, Sovietų nuo
mone, yra visiškai sude
rinama su Sąjungininkų 
Kontrolės Tarybos nuos
tatais. Tai nesanti jokia 
karinio pobūdžio organi
zacija.

Nota kaltina vakarų 
sąjungininkus, kad jie 
laiką vakarų zonoje ka
riško pobūdžio policijos 
dalinius, kurie esą apmo-
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NUMATOMI DIDŽIŲJŲ 
VALSTYBIŲ PASITARI? AI

armijos atgaivinimas, ko 
sovietai netoleruosią.

Kad jie patys organi
zuoja vokiečių kariškus 
dalinius, tai visa tvarkoj, 
ir suderinama su Potsda
mo nutarimais. Tik kiti 
to negalį daryti.

Tas pats Maskvos radi
jas spalio 20 d. paskelbė, 
kad Rytų Europos minis- 
teriai susirenka Pragoję 
aptarti Rytų Vokietijos 
atginklavimą. Iš Sovietų 
pusės dalyvausiąs, buv. 
užsienių ministeris Molo
tovas, kuris jau esąs at
vykęs į Pragą. Konferen
cija šaukiama Rusijos 
iniciatyva. Iš satelitinių 
valstybių pusės dalyvau
ja Albanija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Rumunija, 
Vengrija, Rytų Vokietija 
ir Lenkija.

Proga — Spalio 21 d.— 
________ _ geležinės uždangos krai
komi_________________________________________ aiafertatg-
lose, turi karišką organi- risi, vadovaujami Sovie- 
zaciją ir dalyvauja oku
pacinių dalinių manev
ruose. Taip pat kaltina, 
kad 3-jų užsienių minis- 
terių rugsėjo 19 dš nuta
rimu leista Vak. Vokieti
jai organizuoti judomieji 
policijos daliniai, žodžiu, 
notoje prikišama vak. 
sąjungininkams vokiečių

tų Sąjungos, nutarė 
kreiptis į tris didžiąsias 
valstybes, kviesdami pri
sidėti prie jų 4-rių punk
tų plano atstatyti vienin
gai ir taikingai Vokieti
jai. Tie “taikingai Vokie
tijai” atstatyti punktai 
yra šie:

1. Sovietų Sąjunga, D.

HELIKOPTERIAI ARMIJOS 
TRANSPORTUI

Washington — Spalio 
20 d. armijos pareigūnai 
pareiškė, kad yra organi
zuojamos helikopterių 
transporto komandos ka
riuomenei ir ir jos atsar
goms vežti. Helikopteriai 
buvo Marinų korpo sėk
mingai panaudoti Korė
jos fronte. Armijos parei
gūnai sako, kad helikop
terių komandos bus pa
naudotos transportui to
se vietose, kur sunkveži
miais tiekimas neįmano
mas, kaip antai: per

kalnuoto- 
amphibijų 
tankų) o- 

Helikopterių

upes, arktikoj, 
se vietose, 
(plaukiamųjų 
peracijose.
komandos bus sudarytos 
iš 23-jų helikopterių (ma
lūnsparnių lėktuvų).

Getuk> Vargas išrinktas 
Brazilijos prezidentu

>

Barucho planas kovai su 
raudonaisiais

Rochester, Minn. — 
Bernardas M. Baruch, 
prityręs finansininkas ir 
buvęs patarėjas net ke
liems prezidentams, yra 
pareiškęs, kad komunistų 
agresijos galima išvengti 
tiktai visuotina mobiliza
cija. Jis siūlo ją įvykdyti 
per sekančius dvejus me
tus, gerai sunormuoti vi
sas kainas ir taip sutvar
kyti mokesčius, kad ta 
našta būtų galima pakel
ti. Betkoks susvyravi
mas, Barucho nuomone, 
Sovietų Sąjungą tiktai 
labiau įdrąsintų pulti.

Ims ir vedusius vyras
Washington, D. C. — 

Sakoma, kad mėnesio lai- 
kotarpyj bus imami karo 
tarnybon ir vedusieji vy
rai, jei neatsiras pakan
kamai savanorių ir kraš
to sargybos vyrų.

Lake Success. — Jung
tinių Tautų politinėje ko
misijoje priimtas pagei
davimas, kad penkios di
džiosios valstybės—JAV, 
Britanija, Prancūzija, Ki
nija ir Sovietų Sąjunga— 
suseitų ir apsvarstytų 
jas skiriančius klausi
mus. Už rezoliuciją bal
savo 59 (ir Sovietų Są
jungos blokasfc; susilaikė 
tik viena Islandija. Molo
tovas balsavo pats pir
mas. ■; •

JAV delegacija, kad ir 
balsavo už tą rezoliuciją, 
bet daug vilties tokiems 
pasitarimams neteikia. 
Svarbūs tarptaut i n i a i 
klausimai turi būti svars
tomi viešai ir Jungtinių

STAIGA MIRS H. STIMSONAS

Britanija, Prancūzija ir 
Jung. Valstybės neleidžia 
Vokietijai atsiginkluoti; 
2. Pašalinti kliūtis, truk
dančias ekonomiškai Vo
kietijai atsigauti; kari
niam Vokietijos potencia
lui atgyti neleistina; 3. 
Sudaryti taikos sutartį 
su Vokietija, pagal kurią 
būtu sukurta vieninga 
Vokietijos valstybė; pra
ėjus metams po tokios 
sutarties, atitraukti visas 
okupacines pajėgas; 4.
sudaryti iš rytinės ir va
karinės Vokietijos atsto
vu visai Vokietijai kons
titucinę tarybą, kuri pasi
rūpintų sudaryti demo
kratinės Vokietijos vy
riausybę. Taryba, kurį 
laiką priklausytų nuo o- 
kupacinių pajėgų.

Frankfurtas — Spalio 
23 d. vakarinės Europos 
valstybės šį sovietų blo
ko pianą, kaip naują pro
pagandos priemonę, at
meta. Jo tikslas suardyti 
vakarinių valstybių Eu
ropos gynybos planus. 
Antras jo tikslas pri
dengti vykdomą Sovietų 
Rusijos rytinės Vokieti
jos apginklavimą, ko pra
dėjo prisibijoti patys sa
telitai, ypač Lenkija ir 
Čekoslovakija. Tre č i a s 
tikslas pademonstru o t i 
satelitų bloko vardu klas
tingą taikos propagandą. 
Tuo mažiau yra patikėti
ni to plano geri norai, ka
dangi jis buvo priimtas 
tuojau po grubių kaltini
mų Prancūzijos, D. Bri
tanijos ir Jung. Valsty
bių.

Italai parduoda kviečius 
jugoslavams

Roma — Juodosios rin
kos pirkėjai italai supir
kinėja kviečius ir slapta 
siunčia į Jugoslaviją. Ju
goslavijoje yra didelis 
duonos trūkumas. Tito 
jau seniai prašė Jung. 
Valstybių, kad prisiųstų 
kviečių ir kitokių produk
tų maistui. Juodosios rin
kos italai gauna didelius 
pinigus už kviečius.

ŽUVO UKRAINIEČIŲ VADAS
Frankfurt, a/M.,

kieti ja.
pabėgėlių laikraščiai ra
šo, kad jų partizanų va
das gen. Taras Čiuprinka 
su savo štabu bolševikų 
buvo apsuptas Bilohorš- 
čia miestelyje prie Lenki
jos sienos ir bekovoda
mas žuvo. Vado pareigas 
perėmė pulk. Vosylius 
Kowal.

Maskvos laikraščiai, be 
to, aštriai pradėjo pulti 
ukrainiečius, kurie gyve-

• *

»° >vie- 
s’aptų

•
Tautų posėdžiuose, o ne 
už uždarų durų. Tai nat 
negalį būti daroma ’ okių 
nuolaidų ir duodam0. so
vietams nr^yos “t; ikos 
propagandai”.

Priešingai šiam A men
kos nusistatymui, 
tų Rusiia siekia
dervbu. kam seniau hitle
rinė Vokietija. Viena, 
bolševikams .Jurmt i n i ų 
Tautų posėdžiuose mul
kinti jau nesiseka, o ant
ra, slaptose dervbose jie 
tikisi ką nors laimėti. Be 
to, Višinskis daug kartų 
pabrėžė, kad mažz's vals
tybės negali turėti lygaus 
balso su didžiosioms nes 
jos atstovauja didesnį 
skaičių žmonių.

West Hills, N. Y —Spa
lio 20 d. nuo širdies smū- ; 
gio mirė buvęs keturis 

’ kartus kabineto narys 
Henry L. Stimson, 83 m. 
Jis buvo 3 kartus karo 
sekretorius ĮrjĮoę prezi
dento Herbai Hoover’io 
valstybės sekret orius. 
Pirmą kartą buvo karo 
sekretoriumi prie prezi
dento William Howard 
Taft, vėliau prie prezi
dento Roosevelto, prie 
kurio sukūrė- milžinišką 
Jungt. Valst. armiją, ir 
dar kurį laiką prie prez. 
Trumano.

1906 m. prezidento Teo
doro Roosevelto buvo pa
skirtas Jung. Valst. gene
raliniu prokuroru. Kiek 
vėliau prezidento Calvin 
generaliniu Philipinų gu
bernatoriumi. Jo, kaipo 
karo sekretoriaus, pata
rimu praeitojo karo metu 
buvo padaryta daug svar
bių nutarimų, dalinai lė
musių to karo išdavas.

teto susirinkime. Jis pa
siūlysiąs pertaisytą Ru
sijos “taikos planą”, ku
ris buvo atmestas praei
tais metais.

HUHngaiaMMtaaują
Ilgu

Chelsea, Mass. — Sek
madienį, spalio 22 d. Gu
bernatorius Paul A. De
ver, dalyvaujant federa
linės valstybės, valstybės 
ir miesto valdininkams ir 
veteranų organizacijų va
dams, dedikavo naują 
mirusio Lawrence F. Qui- 
gley vardu ligoninę. Ligo
ninės pastatymas kaina
vo $3,000,000.

“Gen. McArthur ir aš...” Pirmas susitikimas prezidento 
Trumano su gen. McArthur

Vo-
Ukrainiečių

Rusija vėl pradeda 
"Taikos" propagandą

Geležinkeliečių streikas 
plečiasi

Sydney, Australija — 
Geležinkeliečių streikas, 
prasidėjęs prieš savaitę 
Viktorijos valst y b ė j e 
plečiasi ir kitose dvejose 
valstybėse. Dėl streiko 
nutrauktas susisiekimas 
traukiniais.

ŽINIOS

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų penkių 
metų sukakties minėjimo 
proga Rusija vėl pradėjo 
naują “taikos” ofenzyvą. 
Andrei Y. Višinskis, ant
radienį, spalio 24, palei
siąs didžiausią kanuolę 
60-tautų politinio komi-

na srityje, prieš karą pri
klaususiose Le n k i j a i. 
Kaltinama, kad kolcho
zai neįvykdo plano, kad 
yra dar daug “buržujų”, 
kad prie žmonių nelimpa 
bolševikinė ideolo gija. 
Raginama imtis griežtų 
priemonių.

Abi žinios rodo, kad 
partizanų judėjimas ir 
priešini m a s i s bolševi
kams Ukrainoje yra dar 
gana stiprus..

Pranašauja nedarią 
statybos pramonėje

VVashington, D. C. — 
Darbo departamento va
dovai pranašauja, kad 
dėl namų statybos ir kre
ditų suvaržymo dar šių 
metų pabaigoje bus at
leista daug darbininkų.

CIO auto darbininkų 
unija smerkia kreditų su
varžymą ir ragina val
džią suvaržymus atšauk
ti.

Užsaldys algas
VVorcester, Mass. — 

Emil Rieve, Tekstilės 
darbininkų unijos pirmi
ninkas kalbėdamas 300 
tekstilės unijų atstovų 
konferencijoj, pareiškė, 
kad praėjus rinkimams 
bus užšaldytos algos ir 
įvesta kainų kontrolė...

■’ 7 . » . *. J X f f

A Popiežius privatinėje audiencijoje priėmė JAV 
valstybių aukštąjį komisarą Vokietijoje, McCloy su 
šeima. Jis šiuo metu atostogauja Italijoje.

A Prancūzų teismas nuteisė penkeriems metams 
komunistą jūrininką Charles Heimburger, kuris buvo 
bandęs apgadinti kreiserį “Georgės Leygues”.

A Ispanija gali sumobilizuoti 2 milijonus karių, 
bet jai stinga moderniųjų ginklų. Tam ji ieško JAV 
paskolos.

A Australijos senatas pritarė įstatymui, kuriuo 
pripažįstama komunistų partija Australijoje nelega
lia. Žemieji parlamento rūmai jau seniau buvo priė
mę šį įstatymą.

A Prancūzijos parlamentas 353 balsais prieš 215 
pritarė vyriausybės politikai Indokinijoje. Tautos su
sirinkimas didele balsų dauguma atmetė pasiūlymą 
tuojau pradėti derybas su komunistais.

A Italijos atstovų rūmai priėmė apsigynimui biu
džeto padidinimo įstatymą 100 miliardų lyrų sumai, 
kas reiškia $166,000,000 arba 30% esamojo biudžeto 
padidinimą.

A Prancūzijos gynybos ministeris Julės Moch pa
reiškė, kad prancūzai iki 1953 m. turės 900,000 vyrų 
armiją.

A Jugoslavija paprašė Jungt. Valstybių už 105 mi
lijonus dolerių maisto. Achesonas spaudos atstovams 
pareiškė, kad bus stengiamasi Jugoslavijos reikala
vimus patenkinti.

A Suomijos komunistai pradėjo kurstyti darbinin
kus atnaujinti generalinį streiką, kuris neseniai buvo 
likviduotas darbdavių ir darbo unijų susitarimu.

A “Pravda” atmetė Harold E. Stasseno siūlymąsi 
kalbėtis su Stalinu. Jis pareiškė lauksiąs atsakymo 
IŠ paties Stalino. w’<.>
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Antradienis, Spalio 24 d.. 1950

JLAPAN

Skaudūs pralaimėjimai
Neseniai prancūzai In

dokinijoje buvo komunis
tų išstumti iš pasienio 
tvirtovių. Jie perleido ko
munistų kontrolei apie 
300 mylių pasienio ruožą, 
kuris prieina pne Kini
jos. Prancūzai neteko la
bai derlingų ryžių laukų 
ir apie 35,000 karių. Vi
sur tuos smūgius sudavė 
vadinami Vietnamo suki
lėliai.

Kas yra Vietnam?
Indokinija vadiname 

pietvakarių Azijos pusia
salį, kuriame yra penkios 
valstybės: Com b o d g e, 
Laos, Cochin Chine, An- 
nam ir Tonkin. Paskuti
nės trys valstybės — Co
chin Chine, Annam ir 
Tonkin — sudaro Vietna
mą, valdomą prancūzų 
pastatyto imperatoriaus 
Bao Dai. Visame Vietna
me yra apie 20 milijonų 
gyventojų. \Tarp jų yra 
didžiausia nelygybė: vie
ni labai turtingi, kiti — 
dideli skurdžiai. Tat ko
munistams nesunku vesti 
savo propagandą. Be to, 
Vietnamo komuni štai, 
vadovaujami Mas k v o s 
palaikomo Ho Chi Minh, 
panaudoja neapyka n t ą 
prieš baltuosius.

Partizaninis karas 
baigėsi

Ligi šiolei Vietnam ko
munistai vedė partizani
nį karą, puldinėdami iš 
pasalų prancūzus ir Bao 
Dai šalininkus. Po pas
kutinių pralaim ėjimų 
prancūzai, praš y d a m i 
JAV skubios paramos pa
reiškė, kad partizaninio 
karo fazė Indokinijoje 
jau pasibaigė. Dabar eina 
jau atviras karas. Sukilę-

liai jau turi nekliudomą 
susisiekimą su Kinija ir 
stiprina savo pajėgas ten 
apmokytais ir apginkluo
tais kareiviais.

Indokinija ryžių aruodas 
. Azijos komunistų pla
nuose Indokinijai skiria
ma didelė reikšmė. Ji tu
ri daug maisto, kurio taip 
stokuoja komunistinė Ki
nija. Jeigu Ukraina se
niau buvo vadinama Eu
ropos grūdų aruodu, tai 
Indokinija su Thailand 
(Siamu) ir Burma yra 
tas pats Azijai. Jų ryžių 
pdodukcija toli pramoks
ta vietos žmonių reikala
vimus. Milijonai tonų lie
ka kitiems Azijo§ kraš
tams.

Jei Indokiniją komunis
tai užvaldytų, tada nega
lėtų išsilaikyti nei Thai
land ir Burma. Visa Azi
ja pasidarytų priklauso
ma nuo komunistų... dėl 
ryžių.

Bao Dai ir Ho Chi Minh
Prancūzų pastatytasis 

imperatorius Bao Dai 
yra žmonių nekenčiamas, 
laikomas svetimos vals
tybės įrankiu. Prancūzai 
net ir patys juo nusivylę, 
nes jis mėgsta daugiau 
praleisti laiko prancūzų 
Rivieroj, o ne savo kraš
te. Tuo tarpu Ho Chi 
Minh, yra aktyvus. Jis 
1946 m. su prancūzais pa
sirašęs susitarimą ir tik 
paskui pakrypo į Maskvą 
ir tapo jos įrankiu. Atro
do, kad Ho Chi Minh pra
džioje siekė Indokinijos 
nepriklausomybės, bet iš 
Prancūzijos pusės suti
kęs kliūčių, sulaužė susi
tarimą ir pradėjo parti
zaninę kovą. '

pas 
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Iš pavergtosios Lietuvos

Fak tinai,

J. L.’

DARBININKAMS 
ĮSIDĖMĖTINA 

praktikuojamas. “Jungti
nės Tautos, pareiškė se
natorius, turi duoti vi
siems pavyzdį žmoniško 
darbininkų vertinimo, bet 
nesekti vergų darbo pa
vyzdžiu”.

Jo žodžiai, be abejo bu
vo taikomi Sovietų Są
jungai, kuri dedasi dar
bininkų gynėja, o remia
si vergų darbu. Ar nege
riau būtų buvę bolševikų 
atstovui pasiūlyti nukirp
ti riebią algą savo agen
tams — Jungtinių Tautų 
tarnautojams ru s a m s, 
kad ir sekretoriui K. Zin- 
čenkui, o nesikabinti prie 
motorų darbininkių? La
bai jau negražiai užsire
komendavo tie “darbinin
kų globėjai”.

valan-

Šiomis dienomis Jung
tinių Tautų pilnaties po
sėdyje buvo svarstomas 
biudžetas sekantiems me
tams. Ji apkarpant. So
vietų Sąjungos atstovui 
užkliuvo 5000 dolerių, ku
rie išmokami moterims 
darbiu i n k ė m s,
čioms Jungtinių Tautų 
rūmus. Tie penki tūks
tančiai dolerių išmokami 
už antvalandinį (over- 
time) ir naktinį darbą. 
Sovietai siūlė daugiau ne
mokėti kaip ir už norma
lų dienos darbą.

Darbininkių reikalus 
tada išėjo ginti “kapita
listas” senatorius Henry 
Cabot Lodge, Jr. (Mass.). 
Jis pareiškė, kad toks so
vietų pasiūlymas yra ne
humaniškas ir JAV ne-

• Komsomolas įkinko
mas. Rugpiūčio mėn. Lie
tuvoje pradėjo veikti 
Komjaunimo “Kontrolės 
Komitetai”.
Komsomolo nariai įkin
komi į MVD - MGB tink
lą, nes komjaunuolių ko
mitetams patikėta prie
žiūra gamybos įmonėse, 
kolūkiuose, artelėse ir 
valdžios įstaigų raštinė
se. Tikslas esąs neva “pa
kelti gamybą”, “palaikyti 
tvarką įvairiose darbo 
srityse”, “kovoti prieš 
sabotavimą ir tinginiavi
mą”. (LAIC).
• “Igorio Kovaliovo la

pas”. Lietuvoje gamybos 
įmdnėse pradėta įgyven
dinti nauja SSSR Polit- 
biūro tvarka vadinama— 
‘Igorio Kovaliovo Lapas’. 
Tai yra masiškai pritai
kyta “Stachanovo siste
ma”. Dirbtuvių ir kolū
kių gamybinės normos 
sulygintos su seniau bu
vusiomis

. normomis.
“Lietuvos 
atgabenta 
“brigadų”, 
“mokslinių 
brigadų”. Tuo būdu mas
koliai tikisi gamybą pa
kelti 25% palyginus su
1948 m., arba bent 100 li
gi 150%, palyginus su
1949 m. gamyba.

Kolūkiuose ir miestuo
se masiškai lipinami “Ko
valiovo” sistemos plaka
tai. Normų nepasiekus, 
tardoma ir įtariama “sa
botažu”.

Tuo pačiu metu pradėti 
paruošiamieji darbai 
“darbo batalionams” ir 
“komplektinėms briga
doms” sudarinėti. Tokie 
vienetai, pilnai aprūpinti 
technikais. “juodadar
biais” darbininkais ir po- 
litrukais, spalių mėnesy 
turės vykti į Stalingrado 
ir Kachovkos dirbtuves 
Ukrainoje ir pavolgėje, 
nes ten pradėti milžiniški

aukščiausiomis 
Pa m o k y t i 
nemokšoms” 
16 specialių 
vadinamų — 

bandomųjų

statybos darbai kanalų, 
uostų, tiltų, geležinkelių, 
pastatų, elektros stočių 
ir plentų.
• MGB-istas Guzevičitts 

scenoje. Į “rašytojus” iš
virtęs politinis komisa
ras Guzevičius, tūkstan
čius lietuvių sukišęs į Si
birą ir kalėjimus, pasku
tiniu laiku pasidarė ir 
“dramaturgu”. Jo “Kal
vio Ignoto teisybė” su
vaidinta scenoje. Pasta
tymui vadovavo K. Ky
mantaitė ir A. Kernagis. 
Dailininkas — J. Surke- 
vičius.

• Nusipelnę gydytojai. 
Liepos 21 dienos proga 
bolševikams daugiausia 
nusipelnę gydytojai pa
gerbti suteikiant jiems 
“LTSR nusipelnusio gy
dytojo” vardą: Doc. Ign. 
Bujakui, Chackeliui s. 
Chaimo Kibarskiui, Pra
nui Norkūnui, prof. J. 
Šopauskui.
• Prieš Aiheriką. Iš pa

kartotinai gautos liepos 
mėn. pabaigos ir rugpiū
čio mėn. vidurio lietuvių 
kalba spausdinamos ta
rybinės spaudos matyti, 
kad bolševikų vedama 
priešamerikinė akcija dar 
labiau sustiprina. Ji ve
dama ir per mokyklas. 
Mitinguose ir moksleivių 
susirinkimuose, reikalau
jama “sudrausti Ameri
kos agresorius”.
• Kulia naktimis. Ruoš

damiesi būsimam karui, 
bolševikų pare i g ū n a i 
stengėsi ištraukti iš kol
chozų kiek galima dau
giau grūdų. Su ypatinga 
partijos pareigūnų prie
žiūra visi javai buvo su
vežti į kolchozų klojimus, 
iškulti ir tuojau raudono
siomis gurguolėmis su
vežti į valstybinius san
dėlius. Tik mažą kiekį pa
liko kolchozų reikalams. 
Daugelyje Lietuvos vietų 
kulta net naktimis.

Maskvos

Nwji "tetarai" 
ministeriai

Maskva.
radijas pranešė, kad Lie
tuvos TSR “ministrų” ta
rybos pirmininko pava
duotoju paskirtas Alek
siejus, Michailo sūnus, 
Čistiakovas, o tarybinio 
ūkio “ministru”— Dimit- 
rijus, Aleksiejaus sūnus, 
Mamajevas.

(“Laisvė” ir “Vilnis” tu
rėtų šią žinią pakartoti 
riebiomis raidėmis įrody
mui, kad Lietuva dabar 
valdoma “tikrų ir pažan
gių lietuvių”.)

FK tyrinėjai komunistų

PASMERKĖ EUTANAZIJĄAtliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi jrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus. skubiai ir nebran 
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus. at
virutes, konstitucijas,

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

Visais reikalais kreipkitės:

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

New York. — šiomis 
dienomis New Yorke pa
sibaigė pasaulio gydytojų 
konferencija. Tarp kitų 
klausimų joje buvo svars
toma ir eutanazija — li
gonių žudymas. Indijos 
atstovas Dr. S. G. Šen ir 
Anglijos Dr. E. A. Gregg, 
nurodė visą eilę faktų, 
kaip kaikurie gydytojai 
vaistais arba kitomis 
priemonėmis padeda ligo
niams lengviau ir grei
čiau numirti. Konferenci
ja griežtai pasisakė prieš 
tokią “pagalbą”. Rezoliu
cijoje pabrėžiama, kad ji 
atidaro duris kriminali
niams nusikaltimams, ku
rių kitaip negalima pa-

vadinti, kaip žmogžudys
te. “Eutanazija, sakoma 
toje rezoliucijoje,—prieš
tarauja ne tiktai visuo
menės gerovei ir medici
nos uždaviniams, bet taip 
pat įgimties ir žmonių 
lcidž i a m i e m s įstaty
mams.”

Chelsea, Mass. — Ko
munistai pasiuntė Mrs. 
Walter Lovett, kurios sū
nus buvo sužeistas Korė
joje, propagandinę bro
šiūrą antrašte: “Korė
ja”. Toje brošiūroje 
Jungtinių Tautų karei
vius pavadino “Gen. Mac- 
Arthur koncentracijos 
kareivius”. ,

FBI agentai, sužinoję 
apie tokią komunistų bro
šiūrą, pradėjo tyrinėji
mą. Jie nori surasti auto
rių ir leidėją.

Valdžia susirūpinę bulvių 
perteklium

Mashingtou, D. C. — 
Šiais metais gali būti 
apie 90,000,000 bušelių 
bulvių perteklius. Val
džia jau dabar nupirko 
2,000,000 bušelių bulvių 
daugiau negu praeitais 
metais. Labai susirūpino, 
ką daryti su likusiu per
teklium.

Suvaržo gumos apyvartą
Washington — Vyriau

sybė suvaržo gumos tie
kimą civiliams, kad padi
dinus atsargas gynybos 
reizalams. Pagal Tauti
nės Produkcijos įsakymą 
suvaržymas įsigalios nuo 
lapkričio 1 d. Tačiau tuo 
pačiu laiku oficialiai už
tikrinama, kad padangų 
civiliams netruks. Taip 
pat apribojama plieno bei 
alkoholio gamyba visuo
menės reikalams.

Parduodami namai
1. City Point. 2 Stirnų 6-6 kamb.. su 
voniomis ir kitais patogumais, už

2. City Point. 2 Seimu 3-4-2 kamb. 
su voniomis baltomis Rinkomis bei ki
tais patogumais ir dideliu kiemu - dar- 
ii. už $5500.

3. City Point 3-iu Seimu 4-4-4 kamb 
su voniomis ir kitais patogumais už 
$1800 Vienas butas Huosas

t. So. Boston. 1 Įkeimns 9 kamb. at
skiri namai, su dideliu kiemu, už $1600

5. City Point. prie pat jūros. 3 Seo 
i’"i 4-5-5 kamb.. su voniomis, baltomis 
sinkomis. karstu andens ir gas-. ap
šildymais. už $11.800.

Kreiptis i Prana Lemberta
543 E Broadoy. So. Boston

2 
26000.

Korėjos fronte rsy i.t.
Karas jau eina į pabaigą

Komunistų kariuomenė jau visai pabiro ir nero
do didesnio pasipriešinimo. Vieni jų daliniai sklaisto
si po kalnus, o kiti galvotrūkčiais skuba į Mandžiuri- 
jos pasienį. Žymi jų dalis, apie 30,000 apsupta į šiau
rę nuo Pyongyang. Jiems kelią atkirto parašiutais 
nuleisti amerikiečių daliniai 30 mylių į šiaurę nuo 
Pyongyang. Šiai aperacijai vadovavo pats gen. Mac- 
Arthuras. Keliais atvejais buvo nuleista 5,000 para
šiutininkų su visa karine apranga, patrankomis, au
tomašinomis ir lengvais tankais.

Rytiniu pamariu einanti sąjungininkų kariuo
menė jau aplenkė Pockang ir artėja prie Tanchon. 
Šiai armijai paskirtas vadovauti gen. Edward M. 
Almond. Armijos uždavinys kiek galima greičiau pa
siekti Sibiro pakraščius.

Keturių mėnesių kova
Spalių mėn. 25 d. sueina keturi mėnesiai, kaip 

šiaurės korėjiečiai, Maskvos pakurstyti ir remiami, 
pradėjo karą. Jie tikėjosi pietinę Korėją užimti per 
porą - trejetą savaičių, tačiau nei per 3 mėnesius sa
vo tikslo nepasiekė. Vienu metu rodėsi, kad ameri
kiečiai nebeišsilaikys. Bet nuo rugsėjo mėn. 15 d. vis
kas pasikeitė. Per trumpą laiką amerikiečiai ne tiktai 
užėmė visą pietinę Korėją, bet ir didesniąją dalį šiau
rinės. Laimėjimas laikomas nepaprastu. Nelauktas 
smūgis komunistus išvedė iš rikiuotės. Kareivių ma
sės pakriko ir metė ginklus. Tas parodė silpnąją rau
donosios armijos vietą. Ji atrodo galinga tik tol, kol 
kulkosvydžiais varoma į priekį

Korėjos karo rezultatai
Laimėjimas Korėjoje nuostabus, bet brangiai 

pirktas. Ligi šiol jis apsėjo jai daug gyvybių ir 2 bili
jonus dolerių.. Vienų tik amerikiečių žuvo 4000, su
žeista 18,000 ir dingusių be žinios 4,000. Nepaprastai 
daug žuvo civilių gyventojų nuo karo veiksmų, avia
cijos ir raudonųjų teroro. Materialiai nuostoliai mil
žiniški. Ir visa tai padarė žmogžudiška Kremliaus 
politika, siekianti, per lavonus ir griuvėsius eiti pa
saulio sukomunistinimo. Šį kartą kelias buvo užkirs
tas. Ir štai rezultatai, kurių Kremlius nelaukė.

Prieš Korėjos karą: JAV kongresas ginčijosi, ar 
pratęsti kitiems metams mobilizacinį įstatymą 
(draft). Buvo daug kalbama apie gynimąsi nuo ko
munizmo, bet maža buvo kareivių ir ginklų ten, kur 
jų reikėjo. Jungtinės Tautos nežinojo, ką daryti su 
Sovietų boikotu; kalbama buvo apie krizę. Sovietų 
Sąjunga buvo nesukalbama. Ji turėjo aiškų planą, ką 
darys, kur pradės ir kur baigs, c . .

Šiuo metu: JAV iškilo vėl kaip stipri militarinč 
pajėga. Mobilizacija nesustoja, kariuomenė didėja, 
pramonė įkinkyta ginklavimuisi. Europoje karinės 
jėgos taip pat stiprinamos. Sudaryta Atlanto pakto 
karinė vadovybė. Jungtinės Tautos atsigavo. Sovietų 
Sąjunga grįžo, nieko boikotu nepešusL Korėjos ka
ras ją gerokai pribloškė. Dabar jau vėl nori kalbėtis 
su Vakarais net ir dėl Vokietijos ir Japonijos taikos. 
Jai reikia laimėti laiko, kad galėtų pertvarkyti savo 
planus. Ar vakariečiai duos laiko, parodys ateitis.

■■ Vejant besitraukiančius komunistus randama 
vis daugiau nužudytų amerikiečių belaisvių. Yra ir 
išlikusių gyvų. Jie pasakoja apie nežmonišką raudo
nųjų žiaurumą.

■■ Pyongyange rasta daug butų, kuriuose yra gy
venę rusų karininkai ir politrukai. Tai aišku iš palik
tų daiktų ir laikraščių. Tą patvirtina ir žmones.

m Prie Korėjos krantų, Japonijos jūroje, bolševi
kai buvo primetę apie 3000 magnetinių minų.

■■ Lenkijos laikraščiai nurodo, kad Korėjai buvo 
suaukota 250 milionų zlotų ($625,000). Tarp tų aukų 
buvo ir vienas sanitarinis automobilis ir orlaivis. Vis 
daugiau lenda ylų iš maišo.

m šiaurės Korėjos komunistinė vyriausybė įsikūrė 
Sinuiju mieste, prie pat Mandžiurijos sienos.

m Ligi šios dienos komunistų belaisvių paimta 
jau arti 90,000. Vieną tik dieną pasidavė 7,000.

m Kolumbija pasiūlė Jungtinėms Tautoms 1000 
vyrų, kurie galėtų būti panaudoti Korėjoje, kol ji bus 
okupuota.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 
papiginta kaina 

tik už $3.00.
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Laukiame dar vienos dienos
Jungtinių Tautų organizacijai sueina penkeri 

metai. Ta proga spalių 24-toji yra iškilmingai mini
ma kaip Jungtinių Tautų diena. Tuo norima atkreip
ti viso laisvojo pasaulio dėmesį ne tiktai į pačią or
ganizaciją, bet ir į būtiną reikalą visoms tautoms ar
timiau ir nuoširdžiau bendrauti. Tik tuo būdu yra 
įmanoma išlaikyti pasaulyje pastovesnę taiką. Jung
tinių Tautų organizacija tam yra nemažai nusipelnu- 
si, nors jos darbas ir ne kiekvienu atveju buvo sėk
mingas.

Prieš keletą mėnesių buvo net labai plačiai kal
bama apie Jungtinių Tautų krizę. Atrodė, kad be 
tuščių kalbų ji daugiau nieko negalinti nuveikti, o 
sovietų boikotas ją yra jau galutinai papjovęs. Bet 
tai buvo perankstyvas laidojimas į šią organizaciją 
sudėtų vilčių. Korėjos karas ne tiktai privertė bolše
vikus grįžti, bet ir sutramdė jų agresinius veiksmus. 
Pirmą kartą buvo griebtasi ginklo didelės tarptauti
nės organizacijos vardu. Jungtinės Tautos iš šios kri
zės išėjo žymiai sustiprėjusios, ko nedaug kas laukė.

Žmonės, žinoma, laukia daugiau negu yra pada
ryta. Ypač laukiama daugiau ryžtingumo, o mažiau 
paisymo bolševikinių propagandinių kalbų. Jų tiks
las yra nukreipti Jungtines Tautas nuo jų paskirties: 
ginti tautų laisvę ir taiką. Sovietų Sąjungos vado
vaujama bolševikinė grupė niekada tam nuoširdžiai 
nepritarė. Ji pasipriešino atominės energijos kontro
lei, atsisakė leisti patikrinti vergų darbą Sovietų Są
jungoje, neleido pravesti demokratiškų rinkimų viso
je eilėje po karo užgrobtų valstybių.

Sovietai siekė ir tebesiekia, kad nebūtų demo
kratinės lygybės nei pačiose Jungtinėse Tautose: 
lemtų tiktai didieji, iš kurių didžiausia ir reikšmin
giausia pajėga save telaiko. Nereikia ir sakyti, kad 
tai būtų galas Jungtinių Tautų idealams ir sieki
mams, kurie yra atremti į demokratijos principus. 
Kartą juos paneigus, griūtų visas pastatas. Jo vie
toje galėtų iškilti tiktai raudonas diktatūrinis inter
nacionalas.

Jau ir dabar už geležinės sienos jis turi aprėpęs 
ir prispaudęs daug nelaimingų tautų. O jos taip pat 
turi teisę laisvai gyventi, demokratiškai tvarkytis ir 
pačios save atstovauti tautų bendruomenėje. Jos tik
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Jau buvę 
atsitikimų, kad visados susivaldanti Berdi- 
čeva prarado pusiausvyrą ir pradėjo Danutę 
kolioti.

— Ir mušti? — lyg karštinės pagautas su
drebėjo Algis.

— Kiek man žinoma, dar ne, — atsakė Ge
gužis. — Tiesa, Berdičeva ragino Balagano- 
vą įsakyti, kad leistų budeliui Danutę kiek 
čiuptelti, tačiau Balaganovas atsisakė.

— Reiškia, tas pilvūzas ja susidomėjo, — 
šniokštelėjo Kęstutis.

— Taip lyg atrodytų, — atsargiai tarė 
Gegužis.

Jis nenorėjo Danutės brolius stumti į nu
siminimą.

— Bet man čia kiek neaišku, — įsikišo Al
gis. — Tamsta sakei, kad jūsų ryšininkas 
prie Danutės neprieina. O čia kiek žinių apie 
ją patiekei.

— Mano ryšininkui atsitiktinai pavyko 
nugirsti Berdičevos su Balaganovu pasikal
bėjimą. Tai ir viskas.

— Ar gi negalima kaip nors įsprausti ko
kią moterį ryšininkę? — nekantravo Algis. 
— Slaugę, tarnaitę, ar kambarių valytoją?

— Taigi kad Berdičeva jokios moteries 
neprisileidžia. Nebent...

— Nebent? — griebėsi Algis to žodžio, 
kaip skęstantis šiaudo.

Gegužis kiek luktelėjo su atsakymu. Pas
kui tarė:

— Nebent pamėginus rusę — Olgą Bludo-

Jungtinių Tautų diena
Spalio 24 d. apvaikš

čiojama Jung. Tautų die
na. Šią dieną 11 vai. ryto 
suskambės Jung. Valsty
bėse bažnyčių varpai; 
mokyklos, miestų ir vals
tybinės įstaigos atitinka
mai ją paminės, kad pa
rodžius pasauliui, jog 
Ju ig. Valstybės vienin
gai remia Jungtines Tau
tas ir jų pastangas pa
saulyje taikai įgyvendin
ti.

Prieš penkerius metus 
nedaug kas tikėjo, kad 
atsiras Jungtinės Tautos 
pasaulyje, kuris yra su
skilęs i Rytų ir Vakarų. 
Šio suskilimo pasėkos 
jaučiamos ir Jungtinių 
Tauti? organizacijoje. Im
kime kad ir š. m. birželio 
mėn. pabaigos agresijos 
įvykius Korėjoje. Saugu
mo Taryba kreipėsi į vi
sus Jung. Tautų narius 
Korėjoje ginkluotam už
puolimui sutramdyti. Tie
sa, atsiliepę dauguma na
rių valstybių, — iš 59 
narių 53 tautos, — siūly
damos pagalbą, bet 6 tau
tos neprisidėjo prie šios 
akcijos taikai stabilizuoti 
ir net šias pastangas 
Saugumo Taryboje truk
dė.

Jung. Tautų tikslas vi
sos žmonijos gerbūvis, 
taika ir tvarka pasauly
je. Taika siekiama vie
ningos akcijos būdu, iš
reiškia Juna. Tautų idė
ją. Per praėjusius penke
rius metus Jung. Tautų 
Organizacija šioje srity
je ’emaža nuveiku
si. Saugumo Taryba pri
vertė Sovietus pasitrauk
ti iš I^a^o. ivvkdė talką 
Graikijoj, I -donez’joj, su
stabdė kraujo liejimą Pa
lestinoj ir Kashmiro ko
vose tarp Indijos ir Pa

kistano. Prisidėjo prie 
Berlyno blokados likvida
vimo, sutramdė agresiją 
Korėjoje. Nors paskuti
nis istorinis Jung. Tautų 
žygis dar nebaigtas, bet 
jo laimėjimas jau aiškus. 
Jo moralinė reikšmė la
bai didelė pasauliui: jis 
labai pakėlė pačių Jung. 
Tautų autoritetą. Pasau
lio tautos, ypač silpno
sios, pamatė, kad Jung. 
Tautos gina agresijos au
kas ne tik žodžiais, bet 
gal pirmą kartą istorijo
je ir jėga. Šis faktas pri
vers ateityje nesąžinin
gus agresorius, kurie vis
ką matuoja vien tik jėga, 
nuo agresijos susilaikyti 
dėl tos pačios jėgos bai
mės. Be to, paskutiniai 
įvykiai Jung. Tautas, 
ypač jų laisvojo pasaulio 
narius, labai sujungė. Šią 
vienybę Jung. Tautos 
faktiškai įrodė, gindamos 
savo užpultą silpną narį 
ginklu. Tai retas tarptau
tinio solidarumo pavyz
dys.

Jung. Tautų organiza
cijos tikslas yra ne tik 
taikinga, bet ir tvarkinga 
tarptautinė bendruome
nė. Žinoma, jei kuri ben
druomenė yra tvarkinga, 
tai ir taikinga. Tvarkin
ga Tarptautinė bendruo
menė priklauso tarptau
tinės teisės sistemos, ku
ri yra kompromisas tarp 
atskirų valstybių. Tačiau 
atskiros valstybės, ypač 
kai kurios, nenoriai pasi
duoda tarptautinės teisės 
sistemai, tai ir visa tarp
tautinė programa, kurią 
vykdo Jung. Tautos per 
Teisingumo Tarptautinį 
Teismą Hagoje < ir nėr 
Tarptautinės Teisės ko
misija, vyksta labai iš 
lėto. Tačiau vyksta ir ku
riamas pagrindas tvar-

laukia dienos, kada bus išvaduotos iš bolševikinės 
vergijos ir savo atstovus galės pasiųsti į Jungtinių 
Tautų posėdžius be Kremliaus malonės, instrukcijų 
ir komedijų. Ta diena bus kartu ir Jungtinių Tautų 
tikro džiaugsmo diena. Linkėtina, kad kitas penkme
tis būtų atžymėtas šiuo laisvojo pasaulio triumfu.

L. Ka-va.

vą.
— Kas ji per viena? Mūsiškių pažiūrų?

— Taigi kad tikrai nežinia, bet galima kiek 
tikėtis. Matote, štai koks dalykas. Prieš ke
letą mėnesių į Paryžiaus pasiuntinybę buvo 
nusiųsta specijalė komisija. Gal ką ištirti, 
sustiprinti propagandą, ar tiesiog šnipinėti— 
nežinau. Tos komisijos viršininkas Šampa- 
nov - Skandalinskij pasiėmė Andriejų Gore- 
myką ir jauną stenografistę Olgą Bludovą. 
Jie skaitėsi šimtaprocentiniais komunistais. 
Tačiau mūsų ryšininkas iš Paryžiaus prane
šė, kad ta komisija skandališkai suskilo.

— Tai ir Paryžiuje turite savo ryšininkus ? 
— nustebo Algis.

— O kaip gi kitaip ? Mums reikia viskas ži
noti. Taigi komisijos nariai pradėjo užsikrės
ti kapitalistine nuotaika. Olga, jauna, naivi, 
niekad nebuvusi už Sovietijos sienų merge
lė, palaipsniui pasinėrė Paryžiaus gyvenime 
ir taip gabiai apipainiojo Šampanovą, kad 
jis pradėjo gausiai eikvoti valstybės pinigus 
jos parėdams. Gi ji visiškai atsipalaidojo 
nuo komunistinių principų ir gyveno kaip 
pasiturinti paryžietė. Šampanovui pritrūko 
lėšų jai parėdyti, ir jis pasiuntė ją atgal į 
mūsų rojų persiauklėti. Tuojau paskui ją 
grįžo ir 'Goremyka, nežinia, ar Šampanovo 
pavarytas, ar Balaganovo atšauktas, nes ir 
jo veikla buvo labai įtartinga.

— Ir tu manai tokį neaiškų tipą kaip ta 
Bludova, įtraukti į partizanų darbuotę? — 
paklausė Grūzdas.

— Ji ne taip jau neaiški. Mūsų ryšininkas 
su ja susipažino ir turi vilties, kad ji tiktų 
mūsų žvalgybai. Žinoma, mes smarkiai rizi- 
kuojam, priimdami ją be ilgesnio ištyrimo, 
bet čia labai skubotas reikalas. Kaip rusė ji 
turėtų daugiau galimybių įeiti į čekos veik
lą. Aš jaučiu, kad jūsų mintyse jau kyla 

kingai pasaulio bendruo
menei.

Daug laiko pašvenčia ir 
skiria pinigų Jung. Tau
tų organizacija žmonijos 
gerbūviui pakelti, nes jos 
supranta, kad taikos pro
blema, yra žmogaus pa
tenkinimo problema. Tad 
Ekonominė ir Socialinė 
Taryba yra plotmė, cen
tras šios Jung. Tautų 
veiklos. Taryboj yra 12- 
ka komisijų, į kurias įei
na ekonominiai ir- teisių 
reikalai. Šalia jos dar 
veikia 10 Jung. Tautų 
specialių įstaigų, iš kurių 
paminėtinos Pas a u 1 i o 
Gerbūvio Organizacija, 
Maisto ir Agrikultūros 
Organizacija ir labai 
svarbi Tarptautinė Dar
bo Organizacija. Šios or
ganizacijos turi savo spe
cialius biudžetus, ku
riems pinigus sudeda 
šioms organizacijoms pri
klausantieji kraštai ar 
teritorijos.

Jung. Tautos dar stei
gia skyrius tokiems kil
niems tikslams, kaip 
tarptautiniam vaikų glo
bojimui ir panašiems. Pa
tikėtinių Taryba nustato 
bendras taisykles visoms 
Jung. Tautų narėms vals
tybėms, kurios adminis
truoja tarptautinėje glo
boje esančias teritorijas. 
Tokios teritorijos yra to
kie kraštai — dažniau
siai salos. — kurie dar 
nėra pribrendę nepri
klausomam gyvenimui. 
Jie yra Jung. Tautu man
datu, kai kuriems jos na
riams valstybėms lyg ir 
auklėjami jų nepriklau
somam gyvenimui. Tokių 
globojamų kraštų gyven
tojai sudaro apie 185 mi
lijonus žmonių, apie ku
riuos priima ir tiria in
formacijas Patikę t i n ų 
Taryba.

Tūkstančiai posėdžiu, 
kurie vyksta Jung. Tau
tų plenume, Tarvbose ir 
jų komisijose, rodo, kaip 
svarbi ši tarptautinė or
ganizacija. Jung. Valsty
bės ją remia ir kelia jos 
autoritetą. Todėl prezi
dentas Trumanas, pas k i r- 
damas Jung. Tautų Die- 

priekaištas, jog ji pati yra įtariama ir gali 
pakliūti į čekos rankas kaip kaltininkė, o ne 
kaip tarnautoja. Tačiau aš turiu savo planą, 
kurio dabar negaliu atskleisti. Pagaliau ir 
Goremyka gali kiek pagelbėti.

— Įdomu, kuo jis galės pagelbėti, — sua
bejojo Grūzdas, — juk jis enkavedistas.

— Enkavedistas enkavedistui nelygus. Ir 
aš buvau enkavedistas.

— Tamsta lietuvis, o jis rusas. Tai begali
nis skirtumas, — ginčyjosi Grūzdas.

— Tautybės atžvilgiu — taip. Tačiau kai 
kyla klausimas kaip nusikratyti kruvinu te
roru, tai rusai su mumis vienminčiai.

— Toli gražu ne visi.
— Aš žinau, bet tokių randasi. Ir pats gi 

tai žinai: Savinas, Barčiukas, Orlovas. Jau 
du net savo gyvybe užmokėjo. Tai nuoširdūs 
mūsų draugai.

— Taip, bet tai rinktiniai, nuodugniai iš
bandyti. O ką gi gero Goremyka yra mums 
padaręs?

— Kol kas nieko apčiuopiamo. Bet jis ko
munistams iš širdies netarnauja. Priešingai, 
jų veiklą paneigia. Dar neaiškiai, bet gana 
ryškiai ir drąsiai. Gal mažai kam žinoma, bet 
aš tikrai žinau, kad tas naujas pošūkis apie 
komunistų valdžios sunegalėjimą iš Gore- 
mykos lūpų pirmiausiai išėjo.

— Koks tai pošūkis? — paklausė Kęstutis.
— Lyg jau nežinotum? Gi pats jį neretai 

kartoji: kad Sovietų valdžia tai surūdijusi 
grandinė.

— Šitaip! — sušuko Algis. — Ar tai gali
ma, kad rusas būtų jį išgalvojęs?

— Kas išgalvojo, nežinau, — atsakė Gegu
žis. — Bet rusas pirmas yra jį paskelbęs.

— Ar gi jau surūdijusi? — vėl suabejojo 
Grūzdas. — Gal būtų tiksliau pasakius: rū- 
dyjanti grandinė. Kol ji, brolyčiai, surūdis,

■ną, prašo kiekvieną Ame
rikos pilietį šią organi
zaciją pagerbti.

N vv Yorke, Jung. Tau
tų Organizacijos sostinė
je, tą dieną ruošiamas di
delis paradas, kuriame 
dalyvauja įvairių tauty
bių grupės. J. L-kas.

• Jungtinių Tautu char- 
ta buvo priimta 1945 m. 
spalių 24 d. San Francis- 
co mieste. Derybos truko 
gana ilgai, ypač su ru
sais. Sovietų Sąjunga jau 
iš anksto numatė, kad de
mokratinė tarptautinė in
stitucija jai bus nenau
dinga. Pasirūpino apsi
drausti veto teise. Per tą 
trumpą laiką juo pasi
naudojo arti 50 kartų, o 
kitos valstybės nei karto. 
Dabar nutarta tą veto 
apeiti pilnaties susirinki
me.
• Jungtinės Tautos savo 

penkerių metų laikotar
pyje įsikišo ir sulaikė di
desnius karus Indonezi
joje, Palestinoje, Indijo
je, Pakistane, Graikijoje 
ir Irane. Tuose kraštuose 
pakako tiktai tarpinin
kauti. Korėjoje teko jau 
griebtis ginklo.
• Jungtinių Tautą svei

katos tarnyba, kuri ap

saugo daugelio gyvybę, 
išleidžia į metus $7,500,- 
000. Amerikos piliečiai 
beveik tokią pat sumą 
kasmet išmoka tik vie
nam karo laivui “Missou- 
ri” išlaikyti. Gi New Yor- 
ko gyventojai šio miesto 
švarai išleidžia daugiau 
negu Jungtinės Tautos 
visiems savo reikalams.
• Jungtinių Tautų socia

linės įstaigos globojo ir 
tebegloboja šimtus tūks
tančių tremtinių DP sto
vyklose, rentgeno spindu
liai (X-Ray) peršvietė 50 
milionų vaikų ir 6 milio- 
nus maitino. Graikijoje 
malerijos susirgimus su
mažino nuo 80 procentų 
iki 5.

« Jungtines Tautas da
bar sudaro 60 valstybių. 
Paskutinė buvo priimta 
Indonezija. Joje dalyvau
ja diktatūrinės ir aiškios 
ateistinės valstybės, kaip 
Sovietų Sąjunga su savo 
satelitais ir Jugoslavija, 
bet katalikiškoji Ispanija 
neįsileidžiama.
• Jungtinės Tautos būtu 

dar stipresnės ir susi
lauktų dar didesnės pa
garbos, jei imtųsi vykdy
ti genocido konvenciia ir 
milijonus žmonių išva
duotų iš nelaisvės ir ver
gu darbo.

Miiii.giouo Tautinėse Kapinėse prie Nežinomojo Karei
vio kapo parieda vainiką Ignacio C'hanioro, kapitonas krei
serio “La Argentine”, atplaukusio j Jungtines Amerikos 
Valstybes.

ne viena galvelė nuo pečių nukris.
— Tai savaime suprantama, — tarė Ge

gužis. — Čia reikia skaičiuoti ne metais, o 
dešimtimis metų. Tačiau — kas žino? Aš 
kažkodėl palinkęs derinti persilaužimo pra
džią su Stalino gyvenimo pabaiga. Nejaugi 
jis datęs iki 100 metų? O jeigu ir tiek gyven
tų, tai 20 paskutinių metų jis bus tik supu
vęs šungrybis. Sėdės pas krosnį ir bus pa
miršęs kas esąs. Pagaliau, kai kyla kurioj 
tautoj taip vadinamas gaivalinis sąjūdis, tai 
net Stalinas pačiam energingiausiam savo 
amžiaus laikotarpy, nepajėgs to sąjūdžio 
likviduoti. Tokiam sąjūdžiui pribręsti reikia 
laiko, bet kartais jį iššaukia koks staigus su
krėtimas. Tokių staigmenų istorija yra turė
jusi. Jie gali pasikartoti. Kaip ten bebūtų, 
geležiniai Sovietų pančiai sparčiai rūdyja. 
Tačiau mes nutolom nuo reikalo.

— Tai tiesa, — tarė Grūzdas, — geležinė 
grandinė tegu sau rūdyja, o mes planuokim, 
kaip Danutę išgelbėti. Koks tavo planas, Ge
guži? Mes čia savi, nėra ko slėpti.

— Kad mano planas dar tik užuomazgoj. 
Bet jo pradžią galiu jums pasakyti. Aš pasi- 
matysiu su Goremyka ir atskleisiu jam pa
dėtį. Paskui gausiu iš jo žinių apie tą Bludo
vą, ar galima iš jos laukti kokios pagalbos. 
Sudarysiu, taip sakant, pagrindą, ant kurio 
šiokį ar tokį planą mėginsim statyti. Kai jis 
bus pilnai išdirbtas, aš jums, žinoma, prane
šiu.

— Tai atrodo tikslu ir mums priimtina, — 
patvirtino Grūzdas. — Bet kaip prieisi prie 
Goremykos?

— O! tai lengva. Vadinasi, lengva tuo 
žvilgsniu, kad mudu geri pažįstami. Bet ar 
lengva bus surasti progą su juo susitikti, tai 
jau kitas klausimas. Tačiau ryšininkas kaip 
nors mus suves.
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Petras Būtėnas
Kultūrininkas ir pedagogas sulaukęs savo darbo

25 m. sukakties
Petras Būtėnas, mūsų kal- 

botyrininkas, vertėjas ir vi
suomenininkas, šiemet mini 
25-rius metus savo pedagogi
nio darbo sukaktį. Šia proga 
pravartu apie šį mūsų kultū
rininką ir pedagogą bei jo nu
veiktus darbus nors trumpai 
išsitarti.

P. Būtėnas yra gimęs 1896 
m. birželio 29 d. Aukštaitijoje 
Dovydų kaime, Joniškėlio 
vaisė. Yra Lietuvos neturtin
gų ūkininkų sūnus. Mokėsi 
Latvijoje, Bauskės ir Mintau
jos gimnazijose, ir per I-jį pas. 
karą Voroneže, Martyno Yčo 
gimnazijoje. Aukštąjį mokslą 
su kalbotyros specialybe bai
gė Kaune Vytauto Didžiojo 
universitete. Yra buvęs didžių
jų mūsų kalbininkų — Kazi
miero Būgos ir Jono Jablons
kio mokinys.

Pedagoginis darbas
Buvo Panevėžio gimnazijos 

ir mokytojų seminarijos mo
kytojas, įsteigė trejus moky
tojų kursus ir jiems vadovavo. 
Panevėžyje suorganizavo val
dininkų ir tarnautojų kursus; 
buvo lektorius Šaulių Liaudies 
Universiteto Panevėžyje ir 
skaitė paskaitas Vysk. M. Va
lančiaus Liaudies Universitete. 
Tremtyje dirbo Seedorfo, feta- 
dės, Delelsdorfo ir Diepholzo 
lietuvių gimnazijose.

Kaipo mokslininkas
parašęs keletą iš kalbotyros 

ir tautosakos veikalų, kurie 
buvo nepriklausomoje Lietuvo
je išleisti atskirai ar išspaus
dinti mokslo ir kultūriniuose 
žurnaluose; davęs keletą verti
mų. Jis yra nemaža surinkęs 
ir dabar teberenka lietuvių 
įvairios tautosakos; yra ben
dradarbis Didftojo Lietuvių 
Kalbos žodyno ir Lietuvių 
Tautosakos Archyvo; dirbęs, 
kaipo pagelbininkas prie kal
botyros profesorių — Jurgio 
Gerulio, K. Būgos, J. Jablons
kio, Juozo Balčikonio ir kitų 
įvairiose terminams nustatyti 
redakcijose. Tremtyje talki
ninkavo mūsų žymiam biblio
grafui Vaclovui Biržiškai, be
sidarbuojančiam mūsų biblio
grafijai.. Mūsų sukaktuvinin
kas yra daug peržiūrėjęs ir 
taisęs raštų bei vadovėlių.

Laikraštininkas - kultū
rininkas

Voroneže buvo redakciniame 
kolektyve “Ateities Spindu
lių” ir “Lietuvių Balso”; Kau
ne dalyvavo dienraštyje “Ry
tas” ir "Darbininke” (kauniš
kiame) ir kituose. Tremty Vo
kietijoje su agr. Ant. Kaspe
ravičiumi redagavo kultūros 
žurnalą “Žingsniai”. Nepri
klausomoje Lietuvoje bendra
darbiavo mokslo ir kultūros 
žurnaluose: Archivium Philo- 
logicum, Athenum, Gimtoji 
Senovė. Knygnešys, Kosmos,
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Atida ryta Vakarais.

Mūsų Senovė, Tauta ir Žodis, 
Kalba, Naujoji Romuva, Židi
nys ir kituose. Dabar bendra
darbiauja tremties spaudoje 
Vokietijoje ir Amerikos lietu
vių spaudoje. Dažnai parašo į 
“Darbininką”.

Panevėžio mokytojų semina
rijoje buvo įkūręs muziejėlį 
iš pedagogikos, archeologijos, 
etnografijos, numizmatikos ir 
senosios lietuvių spaudos bei 
rankraščių srities. Tremtyje 
buvo suorganizavęs dvi lietu
viškosios spaudos senienų ir 
tautodailės parodas Seedorfe 
ir Diepholze.

Pergyvenimai okupacijos metu
Pirmosios bolševikinės oku

pacijos metu, kaip ir daugelis 
kitų mūsų kultūrininkų, buvo 
laikomas Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime, kas labai susilp
nino jo sveikatą. Vokiečių lai
kais buvo areštuotas, kaipo 
įtartas lietuviškame judėjime, 
ir ištremtas DortmUndan, vė
liau laikomas Eiderstatto pu
siasalyje, kur susilaukė vaka
rų sąjungininkų išlaisvinimo.

Prieš metus atvyko į Jung. 
Amerikos Valstybes, kur da
bar gyvena Kearny, N. J. Čia 
dirba S. Orange Seton Hali 
kolegijos valgykloje, nemaža 
laiko pašvęsdamas spaudos 
reikalams.

Mūsų sukaktuvininko nu
veiktus darbus mokslo ir kul
tūros srityje norint kiek pla
čiau nušviesti, reikėtų daug 
prirašyti, kas šio laikraščio 
skiltyse neįmanoma. Linkime 
sukaktuvininkui sėkmės mūsų 
tautinės kultūros darbuotėje 
ir toliau. J. L-kas.

faSAMA “GERADARIŲ”
DP Komisiją pasiekė skun

dai, kad kaikurie “geradariai” 
ima stambius mokesčius už 
sponsoriaus blankų užpildy
mą ir pusmetinių DP raportų 
pagaminimą. “Kiek rimta yra 
ši problema, rodo Komisijos 
gautas pranešimas, kad vienas 
sponsorius turėjo užmokėti 
kelionės agentūrai sauvališką 
ir perdidelį $15.75 mokestį už 
paprastą garantijos blanko 
įregistravimą”.

DP Komisija nesmerkia 
žmogaus, kuris nesitiki gauti 
patikimo nemokamo patarimo 
ir eina pas kvalifikuotus pa
tarėjus. Betgi DP Komisija 
primena, kad bendradarbiau
jančios agentūros (tokios kaip 
mūsų BALF) “teikia puikiau
sius ir įvairiausius patarnavi
mus, ir nėra reikalo eiti kitur, 
kur menkesni patarnavimai — 
už tai apmokant — yra parū
pinami".

DP Komisija pareiškia viltį, 
kad spaudai bendradarbiau
jant, ši nenormališka būklė 
bus pagydyta. (LAIC).

MAHOHE Y1 f*Y, WC.
119 Beimant St., 
Brockton, Mass.

Nunešti žiedai
Vėjas vyšnių žiedus nunešė paveju; 
Supas medžių šakos, supas neramiai. 
Kur gi, mano Dieve, tu jaunystę dėjai, 
Kai pagelto skruostai, kaip žiedai, seniai?

Lėkė ji su vėju, skriejo su ereliais, 
Apdainavo saulę rytą, vakare;
Kur jaunystės žaista — žalios žolės želia, 
Tiesias takas kanapėta skarale.

N u kiloti vartai, kur jaunystė žaidė, 
Nudraskyti kraigai Vėtrų vakarais, 
Nėr aplinkui garse, — tik krūtinėj aidi 
Blunkanti šešėliai nukirstais barais.

Viskas buvo: meilė, džiaugsmas ir svajonės, — 
Dievas savo lūpom pridengė žaizdas, — 
Milžinų siekimai, jauno žiedo skonis, 
Žygiai kėlė darbą, išmintis maldas...

Debesiais kuprotais jau ruduo ateina, 
Žvarbiai žargos šakos vėjais neramiais, 
Ir girdi už vartų nebe paukčių dainą, 
Bet kaip kažkas žvanga rūsio grandiniais.

! Faustas Kirša

PAS VENECUELOS LIETUVIUS
Važiavau pirmą kartą pas 

tautiečius į Bracguegnies. Ne
žinodamas, kur reikia išlipti, 
paklausiau vieną poną tram
vajuje, ties kuria sustojimo 
vieta yra šv. Alfonso bendra
butis. Čia pat sėdėjusi ponia 
atsiliepė į mane:
— Ar Tamsta pas baltus va

žiuojate? —
— Taip, — atsakiau.
— Pas mane taip pat baltai 

gyvena, — tęsė ji, — bet to
kių žmonių dar nemačiau. Gy
veno pas mane vokiečiai, len
kai ir kiti, nieko sau buvo 
žmonės, bet šitie — nuoširdūs, 
teisingi, dėkingi už mažiausią 
paslaugą. Laimėjau jų pasiti
kėjimą, lyg motina savu vai
ku. — Tuojau supratau, kad 
kalba apie lietuvius, nes jie te
nai gyveno.

Nuo pirmos atvykimo dienos 
iš visų D.P. išsiskyrė viena 
grupė, vadinama baltais. Jie 
greitai įsigijo visų pasitikėji
mą ir simpatijas. Jei žmonės 
matė kunigą, lankantį darbi
ninkus, tai turėjo būti baltų 
kunigas, lyg jie tik vieni būtų 
katalikai, teisingi, santūrūs ir 
kitomis dorybėmis atsižymėję. 
Reikėtų pasakyti, kad ypač 
dėl trijų dalykų lietuviai dau
giau gerbiami už kitus, nes jie 
teisingi, blaivūs ir religingi.

Vos spėjame iškelti koją ant 
svetimos žemės, kai tuojau 
klausė, ar mes esame teisingi. 
Vienas tautietis buvo labai 
susirūpinęs, žmonai atvykus 
butą gauti. Bendrabučio savi
ninkas užtikrino, kad mieste 
butų yra užtektinai, bet žmo
nės bijosi įsileisti svetimšalių, 
girdi, neteisingų žmonių. Kas 
gali garantuoti to žmogaus 
teisingumą, kad jis laiku už
mokės nuomą it nepadarys ža
los namams. Nors daugelis 
skundžiasi, jog vietiniai gy
ventojai neteisingi - skriau
džia ateivius, bet lietuvis, ilgą 
laiką gyvenęs čiabuvių tarpe, 
tvirtina, kad jo dar niekas nė
ra nuskriaudęs ir. priešingai, 
juos ilgiau tarp jų gyvena, 
tuo daugiau juo pasitiki, pa
gelbsti ir yra. nuoširdesni.

Antroji dorybė, kuria lietu
viai atkreipė visų dėmesį į sa
ve, tai blaivumas. Slavai yra 
pasižymėję girtuoklia v i irt u. 
Prancūzijoje yra net priežo
dis: girtas, kaip lenkas. Nauji 
atvykėliai buvo santūrūs, tau
pūs. greitu laiku prasigyveno 
ir žmoniškai apsirengė — ne
siskyrė nuo kitų kultūringų 
žmonių. Girtuokliavimas nai
kina ne tik turto išteklius, bet 
ir sveikatą ir garbę. Kartais 
teisinamasi girtuokliaujančiu, 
kad, girdi, labai liūdna, todėl 
reikia atgaivinti širdį. Jei liūd
ną, ar būtinai reikia gerti ir

dar daug? Man prisimena šv. 
Jokūbo žodžiai, kuriais jis 
guodė persekiojamus ir nuliū
dusius krikščionis: “Jei liūdna, 
melskitės”! Ir mums taikytina 
tie šventojo žodžiai: mums 
liūdna — melskimės; jei labai 
liūdna, tai daug ir melskimės.

Trečioji lietuvių ypatybė 
yra religingumas. Daugelio 
kraštų žmonės tikrai nustebo, 
pamatę atvykusiųjų didelį re
ligingumą, nes jie po tiek me
tų vargo ir pergyvenimų, po 
tiek visokių kryželių ir blaš
kymosi, vis tik pasiliko tikin
čiaisiais. Žmonės stebis, kad 
lietuvių darbininkų barakėlius 
lanko kunigas, veda jiems mi
sijas, valgo prie jų stalo... 
Sekmadieniais visi renkasi į 
bažnyčią, meldžias, gieda. Nu
stebinti čiabuviai ateina pasi
klausyti jų sutartinos giesmės, 
pasiteirauti, kas per vieni, ar 
to paties tikėjimo ir t.t.

Tikėjimas, blaivumas ir tei
singumas bei kitos krikščioniš
kos dorybės stato mus lygiai 
su kitomis kultūringomis tau
tomis, kelia mūsų gerą vardą 
ir plačiai atidaro mums vartus 
į geresnę ateitį.

Baltų vardas dažnai netei
singai duodamas bendrai vi
siems tremtiniams nuo Balti
jos jūros ir kartais net sla
vams. Klaidos nereikėtų dary
ti: nevadinti “baltais” tų, ku
rių gyvenimas yra juodas.

(“Tėvų Kelias”) J. A.
f

Maltiečių legionie
rių REIKALU

DP Komisija praneša tebe- 
gaunanti daug paklausimų ry
šium su jos nutarimu įtraukti 
į DP programą buvusius Balti
jos legijonų narius. Komisija 
pakartoja, kad š. m. rugsėjo 1 
d. priimtas sekantis nutari
mas:

“The Baltic Waffen SS 
Units (Baltic Legions) are to 
be considered as separate and 
distinct in purpose. ideology, 
activities and qualifications 
for %embership from the Ger- 
man SS and. therefore, the 
Commission holds them not to 
be a movement hostile to the 
Government of the United 
Statės under section 13 of the 
Displaced Persons Act as 
amended”.

"Baltiečių Waffen SS Dali
niai (Baltiečių legijonai) skai
tytini savo tikslais, ideologija, 
veikla ir narių kvalifikacijo
mis buvę atskiri ir skirtingi 
nuo vokiškųjų SS dalinių, to
dėl Komisija jų nelaiko buvus 
Jungtinių Valstybių Vyriau
sybės priešais DP. Įstatymo 
13-jo straipsnio, kaip pakeis
tas. prasme.

(LAIC).

LIETIMAI PASAULYJE
• Rugsėjo 8 tremtinių tarpe 

Tautos šventės diena beveik 
visose lietuvių kolonijose Vo
kietijoj ir kituose kraštuose 
buvo atšvęsta. Mus pasiekė 
gana daug pranešimų. Pasiųs
ta visa eilė nutarimų ir pro
testo rezoliucijų pasaulio va
dovaujantiems vyrams ir įvai
rioms institucijoms.

• Kilnoja stovyklas. Pasku
tiniu metu visose trijose Vo
kietijos okupacinėse zonose 
lietuvius ir* kitų tautybių 
tremtinius vėl palietė stovyk
lų kilnojimo banga. Kai kurie 
perkėlimai buvo atlikti staiga. 
IRO įstaigoms nuodugniai ne
pasiruošus. Perkilnojimų pa
sėkoje beveik visose vietose 
dar labiau sumažėjo kultūrinio 
darbo bei veikimo galimybės. 
Pažymėtina, kad IRO nei pati 
steigia mokyklų tremtinių vai
kams, nei leidžia tautinėms 
grupėms tokias mokyklas 
steigti. Neduoda patalpų ir 
neprisideda prie mokytojų iš
laikymo. Amerikiečių ir pran
cūzų zonoje kaip ir nebėra lie
tuviškų mokyklų. Kadangi vo
kiečių mokyklos taip pat nėra 
linkusios tremtinių vaikus pri
imti, lietuvių tremtinių vaikai 
dažniausia niekur nebesimoko.
• IRO patvarkymu likviduo

jama DP džiovininkų sanato
rija Heilbrono mieste. Dalis li
gonių. paleidžiami iš ligoninės, 
kiti perkeliami į IRO išlaiko
mą DP sanatoriją Amberge. 
Ligonys nelinkę ten važiuoti, 
nes sanatorija yra tik 30 km. 
nuo Čekoslovakijos sienos. Pa
žymėtina, kad Heilbronno lie
tuvių sanatorijoje gydosi ir 30 
lietuvių.
• 69 lietuviški laikraščiai. 

Lietuvių Bibliografinė Tarny
ba Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse (602 Harvey Street, 
Danville, III., USA) nesenai 
išleido naują leidinį “Pasaulio 
Lietuvių Periodinė spauda 
1950. IX. 1 d.”, kuriame pa
skelbė sąrašą, adresus ir ki
tus davinius 89-ių laisvame 
pasaulyje išeinančių periodinių 
lietuvių laikraščių, žurnalų ir 
biuletenių, spausdinamų spaus
tuvėje, apolografuojamų ir kt. 
būdu. Į sąrašą neįtraukti bol
ševikiški laikraščiai. Minėtos 
tarnybos daviniais. lietuvių 
laikraščiai šiuo metu išeina: 
Anglijoje. Argentinoje, Aus
tralijoje, Austrijoje, Belgijo
je, Brazilijoje, JAV-ėse. Kana
doje, N. Zelandijoje, Švedijoje. 
Šveicarijoje. Uragvajuje, Va
karų Vokietijoje ir Venecuelo- 
je. Viso laisvojo pasaulio lietu
viškoji spauda bei leidėjai yra 
prašomi reguliariai ir neatidė
liojant siuntinėti šiai tarnybai 
čia nurodytu adresu tiek pe
riodikos tiek kitus leidinius.
• Spalių 16 d. Paryžiuje šau- 

kiamon Europinio Sąjūdžio 
Rytų ir Vidurinės Europos 
sekcijos konferencijon vyksta 
URT Valdytojas J. Brazaitis.
• JTO posėdžius seka ir rei

kiamai ten veikia Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas Dr. J. 
Rajeckas ir p. V. Sidzikaus
kas.
• Prašant estų politinei va

dovybei, Lietuvos atstovas Dr. 
S. A. Bačkis Paryžiuje, sutiko 
atstovauti ir estų reikalus, ką

M
vietos įstaigos akceptavo.
• URT Valdytojas J. Brazai

tis dalyvavo Europos Parla
mentarų Unijos kongrese 
Konstancoje ir jos gen. sekre
toriui įteikė atitinkamą raštą.
• Jau baigiamas spausdinti 

VLIKo didysis memorandu
mas prancūzų kalba ir LIT 
brošiūra “Pasaulio Lietuvių 
Bendrūomenės Keliu”.
• P. Amerikos žurnalistas K. 

Čibiras - Verax. išleido naują 
knygą ispanų kalba, apie Lie
tuvos okupacijos dešimtmetį.

Piety korėjiečiai įdūkę norėjo nulinčiuoti komunistų vadą 
Song Sue Mainą, patekusį į nelaisvę. Jie nutraukė jį nuo tanko 
(1), ėmė daužyti ir pešti (2, 3), kol amerikiečiai jį išvadavo 
(4). Dabar jo laukia teismas už išžudymą septynių kaimų.

GAMTOS ĮDOMYBES
Mažybiy stebuklai

Bacilos daugiausia nebūna 
vienos šimtatūkstantosios mi
limetro didžio, o dauginasi la
bai greit. Sporos, kuriomis 
veisiasi kai kurie augalai, ore 
skraido milijardais.

Mažiausias voratinklio siū
las, kurį vos galima įžiūrėti, 
susideda iš kokių 4000 siūle
lių. Ant vieno drugio sparne
lio rasta apie 100,000 gražia; 
sutvarkytų skujelių. Kiekvie
nas skujelis yra grožio ir to
bulumo stebuklas. Kai kurių 
vabzdžių sparneliai tokie plo
ni, kad. sudėjus jų kokią 50,- 
000 ant vienas kito, tesusida- 
rytų vos 7 milimetrai.

Vienos Filipinų salos, Lu- 
conu vadinamos, kaino ežere 
gyvena mažiausios žuvytės. 
Daugiausia užauga ligi 1.5 cm. 
ilgio, o į kilogramą jų telpa 
apie dvylika tūkstančių. Jas 
gaudo ne tinklais, o plonomis 
marškomis; vienu kartu su
gauna tūkstančius.- Parduoda 
litrais, pridėjus skanių priedų. 
Prieš saulę jas išdžiovina, o 
paskui suvalgo kaip skaniau
sią valgį.

Arklio kūno jėgą sulyginus 
su bitės ir karkvabalio, pro
porcingai atrodo taip: arklio
— 1, karkvabalio — 21, bitės
— 30. Žmogaus plaukui nu
traukti reikia daugiau 180 
gramų jėgos svorio. Jei visus 
žmogaus plaukus suvytumei į 
virvę, — o jų yra apie 60,000.
— tai ta virvė pakeltų 10,000 
kg-

Kas visa tai taip gražiai su
tvarkė? Ar žmogus? Ne jam 
sukurti mažas bacilas, ne jam 
taip tiksliai sutvarkyti baisy-

• Lapkričio mėn. pradžioje 
iš Milano provincijos atvyks 
800 laukų darbininkų, priklau
sančių laisviesiems sindika
tams. Jų tikslas: laimėti jubi
liejinius atlaidus.
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WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering F?rm Machines 
Internatlonal Trucks, Parts & Service 

Refrigetators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1746 MAIN ST.,

Teis. 6385
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bę drugio sparnų skujelių, ne 
jam padaryti visi kiti tokie 
smulkūs ir tikslūs gamtos ste
buklai. Turi būti išmintinges
nis Kūrėjas, kuris viską taip 
galėtų sutvarkyti ir palaikyti; 
o tas išmintingasis Kūrėjas 
yra mūsų Dievas ir Viešpats.

Pilnybių stebuklai
• Dabar pažįstama kokia 385,- 
550 rūšių vabzdžių: iš jų yra 
apie 9,500 įvairių žiogų, 172,- 
500 rūšių vabalų, 55,000 šikš
nosparnių, 1,400 ketursparnių 
vabzdžių, 105,000 drugių, 300 
augalinių musių, 400 vienadie
nių musių, 2,300 vandens žir
gelių, 33.000 blakių; be to. 
daug kitokių mažesnių rūšių.

Nepalyginamai turtingesnis 
yra augalų ir gyvūnų pasau
lis jūroje. Kiek ten įvairių 
spalvų, kiek įvairių formų-

Vienas labai senas gyvūnė
lis per 5 m. susilaukia 3029 
kartų. Jei jos visos gyventų 
ir panašiai daugintus:, tai vi
sus tuos gyvūnus į krūvą, su- 
grūdus, susidarytų 10,000 ka
muolių tokio didumo, kai)) 
mūsų žemė.

Vienam svarui medaus su
nešti reikia 7,5 milijonų žie
dų: kelio ilgis, kurį nuskren
da visos bitės, sūnešdamos tą 
vieną svarą medaus, yra tris
kart ilgesnis už žemės skritu
lį. Jei žmogus norėtų svarą 
medaus surinkti, kaip bitės 
suneša, tai praeitų 1562 as
tuonių valandų darbo dienos.

Kokia nuostabi gamtos pil
nybė, koks įvairumas' Kokia 
išmintis spindi mažuose kūri
nėliuose, koks tikslingumas! 
Jei jau žmogus tokių stebuklų 
niekaip negali padaryti, tai 
kaip jie savaime susidarys?

Tu, o didis Viešpatie, sukū
rei tokį įdomų pasaulį, iš Ta
vęs išėjo visi gamtos įvairu
mai, o Tu pats. Dieve, esi be
galinė ir tobuliausia visko pil
nybė. A. K.
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DARBININKAS

ir jūros jau nebebuvo

laidojami žuvusieji Korėjos kareĮvyko

Bažnyčia, neno- 
iššaukti ypatingo

yra ištikimiausi ir tik- 
man kalbėjo:

Jonas K u z m i c k i s
Pasaulio ar musu civi’izrr!ratai,’.’ — .šėtonas jau pa

leistas nuo grandinės. — Katastrofą prar.e-a ankstylssni ženk
lai. — l ž ką mes kovojame? — Vi Dievo t. i *e» tautose ir šei
mose.

Šv. Jonas savo Apreiški
muose labai tirštomis spalvo
mis vaizduoja nežinomą <■ įeiti:
— Tuomet aš mačiau naują 

dangų ir naują žemę; nes pir
masis dangus ir pirmoji žemė 
nuėjo,
(21. 1-2).

Truputį toliau mes skaitome 
tolimesnį vaizdą:

— Tuomet sėdintis soste ta
rė: Štai aš darau visa nauja. 
Jis man tarė: Rašyk, nes tie 
žodžiai 
ri. Jis 
(5-6).

Nors ; nieko 
laikui 

ne tik 
bet ir žmo- 

dorovingu-

yra sakoma, jog 
naujo įxj saule, tačiau 
bėgant visa keičiasi: 
žemės paviršius, 
nės, jų papročiai, 
mas, pažiūros.

Mes skiriamės nuo savo tė
vų. ypačiai nuo senolių. Jeigu 
į mūsų gyvenimo vietą ir ap
linką patektų šiandien kapinė
se besiilsį senoliai, jie, tur būt, 
negalėtų pažinti žmonių, nega
lėtų su jais susikalbėti.

Leviatano slibinas
Maždaug prieš tūkstantį me

tų (apie 1,000 metus) žmonės 
tikėjosi sulauksią pasaulio pa
baigos. Remdamiesi . Sibilės 
pranašystėmis, žodiniu Apreiš
kimų aiškinimu ir legendomis, 
jie tikėjo, jog Senovinis Žal
tys, Leviatano Slibinas, kuris 
laikomas surakintas Romos 
Laterano rūmų požemiuose, 
bus išleistas į laisvę ir surys 
visą pasaulį.

Šitokios ateities veikianti, 
žmonės nesėdėjo sudėję ran
kas ir nesimaudė prabangos 
putose. Priešingai, — jie priė
jo išvados, kad reikia atgailoti 
ir atsilyginti Aukščiausiajam 
už savo kaltes.

Vėliau, kaip tik tos nežino
mos ateities veikiami, žmonės 
mielai būrėsi su ginklais ran
kose ir organizavo kryžiaus 
išvykas.

Pasaulio pabaiga, tačiau, ne
įvyko. Gyvenimas i 
plaukė senąja 
gaiios dvasia 
dėjo sekti ir 
pasinerta į 
prabangaus gyvenimo bangas.

Siautėjantis šėtonas
Tačiau galima kalbėti ne tik 

apie pasaulio pabaigą. Ne kar
tą įvairūs'mintyto jai užsimena 
apie dabartinės civilizacijos 
(pasiektų technikinių laimėji
mų) pabaigą.

Viena katalikų rašytoja (Z. 
Kossak > šiomis dienomis pa
rašė, kad. jos nuomone, mūsų 
civilizacijos pabaiga artėjanti: 
kaip tik dabar mušanti dvide
šimts trečioji valanda. Esą. 
tai patvirtina dangaus ir že
mės ženklai. Jie esą grėsmin
gesnį ir baisesni, nei Sibilės 
pranašystės bei naiviausios le-

ir toliau 
vaga. Tiktai at- 
palaipsniui pra- 
nejučiomis vėl 
triukšmingo ir

gendos.
Kokie tie ženklai?
Palaimintoji Katarina Em- 

nierich savo laiku rašė: ji ma
tanti, kad XX amžiaus vidury
je “šėtonas bus paleistas nuo 
grandinės ir jam bus leista 
kuri laiką viešpatauti pasauly
je”.

Kalbama, kad šv. Jono Bos- 
ko pranašystės esančios labai 
gąsdinančios, 
rodama
efekto, tų pranašysčių net ne
skelbianti žmonėms.

Net pati Švč. P. Marija be 
pertraukos įspėja žmones, pa
sirodydama tai Fatimoje. tai 
Liurde, tai La Salette. Ji visą 
laiką reikalauja atgailos ir 
maldų, kad būtų permaldauja
mas įžeistas Dievas.

Žemėje gi ir toliau nuolat 
didėja žmonių palaidu
mas ir nesirūpinimas dvasi
niais reikalais. Europa, naciz
mo. komunizmo ir kandaus 
ateizmo nusiaubta, nerodo 
ženklų, kad galima būtų lauk
ti kokių atgimimo ženklų...

Vaisiai patys noksta
Kiekvienas mato, kaip žmo

nės gaubiami vis tamsesnių 
sutemų. Bedieviškas komuniz
mas. kaip pasakos slibinas, 
nesuskaitomomis gal v o m i s 
br aunasi į įvairias žemės rutu
lio vietas. Jo liežuviai nuodais 
apnuodyja visus, kurie nesi
priešina. nesigina ir nekovoja.

Šis slibinas, deja, nėra pa
leistas iš požemių, kaip seniau 
žmonės galvojo. Jis buvo pa
gimdytas, išauklėtas ir išne
šiotas tų pačių valstybių san
tvarkų. kurios dabar krinta 
jo aukomis.

Taipgi žinome, kad bet ko
kia katastrofa, kaip ir ši, 
tai staiga ištinka žmones,
zu vi jaus prasiveržimas prama- 
tornas iš anksto, kai dūmai 
vis tirštėja. kai pradeda 
skambėti požemio smūgiai. Ir 
dabarties šėlstančio slibino 
kvapsnis buvo jaučiamas ne 
nuo jiernai. Ir jo pradžioje 
silpni smūgiai, mėginant verž
tis į šalis, buvo rimtas įspėji
mas. kad artėja sunkios va
landos.

Už ką kovojame?
Istoi ijos posūkis savaime 

veržiasi. Laiko bėgio ir jo ne
šamo triukšmo nesulaikysi.

Kova dėl žmogaus, dėl jo- ir 
tautu laisvės .jau vyksta pilnu 
frontu. Kai Korėjoje, Indoki
nijoje. Tibete kasdien teka 
kraujas, jau pervėlu kalbėti 
apie šaltąjį frontą. Šaltas jis 
tėra tiktai ten. kur dar tuo %
tarpu mirtį nešą sviediniai ne
krinta.

Šiuo metu kaip tik laikas 
nusistatyti ir sąmoningai su
prasti: už ką mes kariaujame? 
Už ką mes kovojame, rinkda-

Laimėti širdis Lietuvai
Dr. J. Prunskis

Pasišventimo pavyzdžiai
Šiomis neišpasakytos mūsų 

tautos tragedijos dienomis 
esame liudininkais nuostabaus 
lietuvių pasišventimo pavyz
džių.

Teko matyti astuonių de
šimtų metų senelį, kurs ištisas 
naktis pakavo, rišo, sukilnojo 
šimtus ir tūkstančius 
drabužių, surinktų dėl 
nių Europoje.

Pažįstu Amerikoj
Lietuvos nemačiusį jaunuolį, 
kurs trejus metus varstė jam 
nesvetingų namų duris, kol su
rinko 20.000 dolerių, kad galė
tų apmokėti išlaidas garsinės 
lietuviškos filmos, kurią dabar 
jisai jau baigią pagaminti.

Mačiau lietuvius artistus.

svarų 
tremti-

gimusį.
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kurie filmų studijoje išbūna 
iki antros valandos nakties, 
paskiau trejetą valandų nu- 
miega ir vėl stoja į darbą fa
brike. įstaigoje, kad galėtų 
kasdienės duonos riekę užsi
dirbti. Ir taip filmų gaminimo 
studijoje praleidžia tris, ketu
rias naktis savaitėje, dienomis 
dirbdami.

Mačiau mokytoją, kurs visą 
naktį dirbęs įmonėje, be mie
go iš ryto atėjo į redakciją 
kaikuriuos dalykus sutvarkyti 
ryšium su mokyklų reikalais 
ir dar sakė turįs visą eilę kitų 
švietimo darbų atlikti, pirma, 
negu galės poilsiui akis su
merkti.

Tai žmonės, kurie supranta 
didžiąją mūsų tautos nelaimę 
ir visas savo jėgas skiria jos 
prisikėlimui.

Lietuvą atsinešė savo 
sukruvintoj širdy

Mes džiaugiamės Amerikoje 
susilaukę tų tūkstančių iš 
tremties atvykusių lietuvių, 
kuriuos išaugino laisvoji Lie
tuvos žemė, 
pargabenimui 
pasidarbavo 
viai. Galbūt

bės į šeimos narius Savo nau
ju pažįstamu jisai bandys 
pratinti prie lietuviško • la lijo 
valandėlės, jeigu š.e dar nėra 
jos pamėgę.

Asmeniškas beAdravima
Uoli lietuvaitė pasistengs 

susipažinti. susidraugauti su 
sesele mokytoja. Seselės čia 
augusios, bet jos geriau lietu
vių kalbą žino už daugelį kitų 
jų amžiaus Amerikos lietuvai
čių, nes turėjo išeiti lietuvių 
kalbos kursą ir tam tikromis 
valandomis vienuolyne jos pri
valo tik lietuviškai kalbėti. Bet 
daugumoj jos Lietuvos nema- 
čiusios ir tremtinė galės daug 
gražaus apie Lietuvą papasa
koti, kad dar daugiau žinotų, 
dar daugiau mylėtų Lietuvą 
tos, kurių auklėjimui pavestos 
busimosios kartos. Seselių at
lyginimas yra 12 dolerių sa
vaitėje. Iš tos jos turi išsimai
tinti. apsirengti, pasigydyti, 
kitas išlaidas apmokėti ir su
taupyti vasarai, kada nė to at
lyginimo negauna. Gal jos ne
įstengia lietuviško laikraščio 
užsisakyti. Būtų graži misija 
jas tuo aprūpinti.

Šeima iš Lietuvos gali arba
tėlei pasikviesti Amerikos lie
tuvį kunigą, gydytoją, advo
katą, nuo kurių daug kas vi
suomenėje pareina. Juos supa
žindinti daugiau su kraštu, 
kurio jie nematė, bet iš kurio 
jų tėvai kraują į jų gyslas at
nešė.

Šitokias mūsų misijonieriš- 
kas lietuvybės pastangas Dan
gus laimins. O jos mums yra 
būtinos. Prie jų mus kviečia 
ta didžioji pareiga, kurią trem
ties poetas K. Bradūnas taip 
išreiškė:

9
Lietuvi! Kančios ištremtųjų.
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų.
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva.

kad bolševikai su ūkininkais 
elgėsi geriau h:j u darbininkais? Per pirmą okupaciją sako
ma bolševikai Lietuvoje vėl vykdę žemės reformą-’

Jonas. Rusijoj ūkininkai kenčia lygiai taip kaip ir dar
bininkai. O dėl Lietuvos, tai nors trumpai, bet turiu daugiau 
papasakoti.

Kai bolševikai Įsibrovė į Lietuvą, tai lietuvių tarpe beveik 
visai nerado komunistų. Komunistų buvo tik pas žydus. Oku
pantai skubiai pradėjo ieškoti priemonių, kaip patraukti prie 
savęs nors kiek lietuvių. Jie žinojo, kad Lietuva džiaugės ir di
džiavosi. gražiai įvykdžius žemės reformą. Tai jie griebėsi, nors 
laikinai, pamėgdžioti tą žemės reformą. Antra, gal dar svar
biau. norėjo padaryti kolchozų pradžią.

liet dvarą jau beveik nebebuvo. Tai jie griebė žemes iš 
stambesnių ūkininkų, šiems ūkininkams palikdavo tik 30 hek
tarų (apie 75 acre). o kilus žemės piotus pradėjo dalinti beže
miams ir mažažemiams, šį darbą pavadino "socialistiniu žemės 
pertvarkymu”. Ir tuojau pradėjo raginti, kad gavę žemės dė
tųsi į kolchozus. Kai gavę žemės išgirsdavo kalbas apie kolcho
zus. tai tuojau atsisakydavo ir nuo tos žemės. Mat, pradžioje 
ne visi buvo supratę, ką reiškia ta žemės socializacija. arba ki- 

♦ taip vadinama nacionalizacija.

Petras. Tai Lietuvoje buvo paskelbta žemės- nacionali
zacija ?

Jonas.
priklauso žmonėms. O iš tikrųjų žemę iš žmonių pasiėmė val
džia arba dar teisingiau — komunistų partija. Kada paaiškėjo, 
kad pagal išleistą įsakymą niekas nėra žemės savininkas, o tik 
laikinas valdytojas, tai žmonės suprato, ką čia jie daro. Taip 
iš to socialistinio žemės pertvarkymo ir nieko neišėjo. Nebuvo 
sukurtas nė vienas naujas ūkis.

Petras. — Tai ką jie toliau darė?
X

Jonas. — Gi pamatę, kad Lietuvos žmones suprato jų ap
gaulę ir nemano eiti į kolchozus, puolė plėšti pačius ūkininkus. 
Apdėjo vadinamomis pyliavomis: ūkininkai turėjo atiduoti val
džiai beveik visą javų dailių ir kitus ūkio produktus. Aišku, 
kad čia buvo ūkių griovimo pradžia.
vokiečiais, ir už kelių dienų rusų

Taip buvo. Bolševikai paskelbė, kad visos žemės

Petras. — O ką jie darė su 
Lietuvą ?

Bet prasidėjo karas su 
Lietuvoj jau nebebuvo, 

ūkininkais, antrukart užėmę

Jonas. — Iš pat pirmų dienų 
galėtojai. nesidangstydami. ko siekia, 
ūkiai sunaikinti, šimtai tūkstančių ūkininkų išvežta į Sibirą, o 
jų ūkiai apiplėšti. 19JI metais Lietuvoje grąžino baudžiavą ir 
daug žiauresnę baudžiavą, negu turėjo mūsų proseneliai.

jau elgėsi žiauriai, kaip nu- 
Visi gražūs Lietuvos

Žmonės, 
iždą savo 

palaikydami idėjinės 
patrankas — spaudą, 

sukuria patvarias tvir- 
kurias netaip lengva

t

Tardomi j nelaisvę paimti raudonieji

miesi į bažnyčias ar lošimų sa
les? Už ką kovojame, aukoda
mi pinigines aukas Tautos 
Fondui. Balfui. įvairioms kata
likiškoms ir tautinėms orga
nizacijoms? Už ką kovojame, 
dalyvaudami neaiškaus vardo 
sambūriuose, skaitydami ateis
tinę ar raudonuojančią spau
dą?

Skruzdės, nešdamos šapelius 
į vieną vietą, po kiek laiko pa
stato didžiulį skruz*delyną. ku
riame vyksta nepaprastai pla
ningas gyvenimas, 
sudedami į vieną 
aukas, 
kovos 
taipgi 
toves. 
paimti.

Kai Dievas nueina
Teisingai sakoma: jei žmo

nės išsižada Dievo. Jis juos 
palieka ir kitur nueina. Jis ei
na pas tuos, kurie Jo laukia 
ir ilgisi.

Kai atskiras asmuo atsiža
da Dievo, jis lieka vienas su 
savo menkutėmis jėgomis. Jis 
turi tik tai. ką savo rankomis 
uždirba.

Kai šeima išsižada Dievo, ji 
lieka kaip tas laukinių žolių 
krūmas kur patvoryje. Vaikai 
negauna išauklėjimo, negauna 
vidinės jėgos ir atsparumo 
sunkiai gyvenimo kovai.

Tokiais pačiais keliais nuei
na ir tautos, jei jos išvaro 
Dievą iš savo įstaigų, mokyk
lų. spaudos, viso viešo gyveni
mo.

Ar ne juokingi yra 
rie, tardamiesi kovoją 
tuvą ir jos laisvę,
ženklų, ugnimi įsigriaužiančių 
į Lietuvos žemę? Jeigu ir ma
to, kitas nemoka nė išvados 
padaryti. Laisvam lietuviui 
kovoti prieš Dievą ar Bažnyčią 
lygu nematy’ti dangaus ir že
mės ženklų, kurie gal paskuti
nį kartą primena, jog jau dvi
dešimts trečioji valanda, jog 
jau artėja pats vidurnaktis.

tie, ku- 
už Lie- 
nemato

Jų šelpimui ir 
nuostabiai daug 
Amerikos lietu- 

amerikiečiams
kartais pasirodo nevisada su
prantamas naujųjų ateivių už
sidegimas viskam, kas lietu
viška. betgi jie pergyvena tą 
patį, kaip tas, kurs motiną 
palaidojo, kurį atplėšė nuo vis
ko kas miela, kurs gyvena 
šviesiais tėviškės atsiminimais. 

Naujieji ateiviai Lietuvą at
sinešė savo sukruvintoj širdy. 
Jie ilgisi, kad visi savo širdis 
atvertų lietuviškai kalbai ir 
lietuviškai minčiai.

Tai šventas siekimas ir jisai 
vertas, kad mes tam paieško
tume pačių geriausių, sėkmin
giausių priemonių.

Šimtmečiais išbandytu keliu
Man matosi, kad čia mes 

galime daug ko išmokti iš mi- 
sijonierių. Nuvykę į tolimus 
kraštus jie nei tos šalies spau
doje. nei susirinkimuose ne
priekaištauja. kad jūs pago
nys, netikėliai nekrikštai. Ne. 
Jie pirma eina apraišioti žaiz
das sergantiesiems, jie pri
glaudžia našlaitį, ir. vargšui 
širdį parodo. Taigi — meilės 
darbais laimi jų pasitikėjimą, 
o paskiau ir jų širdis bei pro
tus laimi naujoms tiesos idė
joms.

Taip ir čia. Uolus naujas lie
tuvis. vieton priekaištavimų, 
nueis pas lietuviškos mokyklos 
vedėją, pasiteirauti adresų tų 
tėvų, kurie neleidžia, kad jų 
vaikas lietuviškai mokytųsi. 
Su tais tėvais susidraugaus, 
laimės juos lietuvybei.

Jis darys visas pastangas, 
kad šeimai įpirštų lietuvišką 
laikraštį. Jei tai bus dienraš
tis, jis kasdien lietuviškai kal-
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telefono aptarna-

PORK CHOPS
*

Pork chops nėra didesni... svaras 
nėra sunkesnis kaip buvo dešimts 
metų atgal. Bet pork chop už švara 
reikia mokėti daugiau kaip dvigu
bai.

Tuo pačiu Iai- 
kada tiki- 

mok ė t i 
dvigubą kai

ną ir už ki-

NEW ENGIMO

tus dalykus, bet 
vimas lieka išimtis.

Jūsų telefonas pasiekia daugiau 
žmonių... jums patarnavimas tei
kiamas daug geresnis, greitesnis ir. 
alitualės išlaidos, palyginant su ki
tomis yra mažesnes negu 
šimts metų atgal. Dėlto, 
gyvenimas labai pakilo, o 
palyginamai ne.

buvo de- 
kad pra- 
telefonas

TRE

Telephone * TELEGBIM
C0MP1NY

✓
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• Lietuvos vyčiai, Pittsburgh 
apskrities, kiekvieną sekma
dienį nuo 2:10 iki 2:25 vai. 
transliuoja per WMCK radijo 
stotį — 1360 kilocycles įdomią 
programą, kuri susideda iš 
kalbų, žinių, lietuviškos muzi
kos ir dainų.

I

• Inž. A. Mažeika išrinktas 
“Lietuvių Žinių” Pittsburghe 
leidėjų bendrovės pirmininkų. 
Jis yra žymus Lietuvos Vyčių 
veikėjas.
• Dr. Kazimieras širvaitis, 

Šv. Jurgio parapijos vikaras 
Clevelande, pakviestas į St. 
John's kolegiją Clevelande 
dėstyti sociologiją. Jaunasis 
profesorius ir toliau pasiliks 
savo senose pareigose.

J. Miciūnas, MIC.
Chicagoje pasku- 

Šv.
Romon. Su šia

Lapkričio mėn. 4 ir 5 dieno
mis Ohio - Michigan apskrities 
vyčiai suvažiuoja į seimelį, 
įvykstantį Daytone. Seimelio 
šeimininkai — 96-toji vyčių 
kuopa Daytone. Apskrityje 
veikia trys didelės kuopos — 
Detroite, Clevelande ir Day
tone, dvi mažesnės — Colum- 
bus ir Cincinnati miestuose, 
kur ir lietuvių skaičius yra 
mažokas. Ateity tikimasi at
gaivinti porą veikusių seniau 
kuopų Michigan valstijoje 
(Grand Rapids ir antroji kuo
pa Detroite). Į seimelį svečių 
laukiama taip pat iš Čikagos. 
Šiuo metu apskrities vyčiams 
vadovauja Pr. (gudelis, Lietu
vos Reikalų komisijos pirmi
ninkė yra P. Žilinskaitė. Lie
tuvos Reikalų Komisijos dar
buotėje ypač gražiai užsireko
mendavo Clevelando kuopa, 
neatsiliko nuo to ir kitos kuo
las.

Seimelio programa bus ši:

vakarėlis; 
lapkričio mėn. 5 

minėtos parapijos 
pamaldos, po jų 

2 vai. po pietų pa-

I

i Tele- 
klebo- 
Mišių, 

sukak-

Kalėdas V. 
parapijo- 
seimeliui

Philadel- 
ruošiasi litera- 
vakarui, kuris 
Kazimiero pa- 
lapkričio 12 d.

Dayton, Ohio
lapkričio mėn. 4 d. vakare vie
tos šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje susipažinimo 
sekmadienį, 
d., 10 vai. 
bažnyčioje 
užkandžiai;
rapijos salėje posėdis; vakare 
— bankietas. Seime dalyvauti 
sutiko Dayiono universiteto 
profesorius lietuvis J. J. Am
brose ir tars atitinkamą žodį.
— Vyčių kuopos susirinkime, 

įvykusiame spalio mėn. 2 d., 
buvo svarstytas PLB Daytono 
skyriaus steigimo klausimas. 
Nutarta dar kiek lukterėti, 
bene ką nors aiškiau prasitars 
ALT-ba. Vyčiai pilnai pritarė 
PLB įgyvendinimo pagreitini
mui J.A.V-se.
— Dar prieš seimelį išleidžia

mas naujas vyčių kuopos biu
letenio numeris.
— Dr. R. Gineičio šeima pa

didėjo: susilaukta dukros. Dr. 
R. Gineitis dirba vietos katali
kų Good Samaritan ligoninėje. 
Jojo žmona, dantų gydytoja 
ponia Gineitienė, paskutiniu 
metu rūpinosi tik savo šeimy
nėle — Romute, 
jau į šeštuosius
— J. Grimskis 

cine, Wisc., kur
nykštėje lietuvių 
vargonininko vietą.

HARTFORD, CONN.
Vietos ALT ir Šal|xis Tary

bos skyriaus iniciatyva š. m. 
rugsėjo mėn. 30 d. Hartford 
mieste buvo pravesta Tag Day 
likusiems tremtyje seneliams, 
ligoniams ir našlėms su vai
kais šelpti. Viso aukų surinkta 
$668.20. Daugiausia surinko 
buv. tremtinė mokyt. Irena 
Ruseckienė, buv. tremtinė' Al
dona Gibaitytė ir Mrs. Stan
kevičienė. ,

Be to, parapijos svetainėje 
spalių mėn. 8 d. tam pačiam 
tikslui nenuilstančių skyriaus 
veikėjų pastangomis (Mrs. 
Kavaliauskienė, Mrs. Navic
kienė, Mrs. Manikienė, Mrs. 
Jusinienė ir kt.) surengtas 
Bingo, kuris pajamų davė tik 
$45.45, nes buvo gražus oras 
ir vyko vienos organizacijos 
piknikas.

Vietos ALT ir Šalpos Tary
bos Valdyba nuoširdžiai dėko
ja už malonų prie Tag Day 
prisidėjimą klebonui prel. J. 
Ambotui, kunigams Sabuliui 
ir Pranckui, Mrs. Ėringai, au
kų rinkėjoms, Mrs. Kaziūnui 
ir visiems darbu ar patari
mais prie Tag Day prisidėju- 
siems, o taip pat visiems au
koto jatas.

persisvėrusią 
metukus.

išvyko į Ra- 
jis gavo te- 

pa ra pi joje
L.R.

Mokės Tautos Fondui; 
Rems BALFą 
Bridgeport, Conn.

Čia apsigyveno apie 60 
tremtinių. Nuo pernai metų jie 
susiorganizavę į Tremtinių Ra
telį. Spalių 15 dieną, metinia
me susirinkime, jie aptarė ra
telio reikalus, išsirinko įgalio
tinį bei du padėjėjus (J. Ka
rys, J. Rastas ir A. Tamošai
tis) ir nutarė apsidėti nuola
tiniu mokesčiu Tautos Fondui 
— nuo kiekvieno dirbančio as
mens nemažiau po 1 dolerį mė-
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• Kun. A. 
organizuoja 
tinę maldininkų kelionę 
Metų proga
ekskursija maldininkai išvyks 
Romon gruodžio 9 d. lėktuvu.
• Gen. VI. Nagevičius, Liet. 

Karo Muziejaus įkūrėjas, su 
žmona Wiloughby, Ohio. šven
tė sidabrines vedybinio gyve
nimo sukaktuves. Ta proga 
gavo iš Vatikano specialią te
legramą. kuria perduodama 
Šv. Tėvo palaiminimas, 
gramą įteikė parapijos 
nas po iškilmingų šv. 
kurios buvo atlaikytos
tuvininkų šeimos gerovei.
• Henrikas Kriščiūnas, nese

niai atvykęs iš tremties ir bai
gęs aukštesniąją mokyklą Phi- 
ladelphia. Pa., šiomis dienomis 
įstoja į vienuolyną. Draugai 
jam linki sėkmės naujame gy
venimo take.
• šv. Vardo Draugijos New- 

ark Švč. Trejybės parapijos 
vyrai dalyvavo didingame viso 
Nevvark miesto ir jo apylinkių 
šv. Vardo Draugijos parade 
gatvėse. Parade dalyvavo prel. 
Ign. Kelmelis su vikarais Pra
nu Bastakiu ir Petru Totorai
čiu.
• Polyna Stoska dainuos ket

virtadienį. spalio 26 d. 12 vai. 
dienos metu per televizijos 
stotį WABD. Chanel 5, ir tars 
BALFo rinkliavos reikalu

• Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities seimelis šie
met įvyks prieš 
Jėzaus Atsimainymo
je. Draugijų atstovai 
jau ruošiasi.

• Lietuvos Vyč'ai 
phia. Pa. uoliai 
tūros ir dainos 
rengiamas Šv. 
rapijos salėje
Programai išpildyti pakviestos 
žymios literatūrinės pajėgos.
• Cicero, UI., vienuolių veda

moje parapijos mokykloje ti
kybos ir lietuvių kalbos dėsty
mą perimsiąs neseniai atvy
kęs iš tremties pedagogas kun. 
Karalius. Iškeltas taip pat su
manymas organizuoti vaikams 
laisvalaikio skaityklą ir žaidi
mų vietą.

• Andrius Daugirdas, vienas 
iš “Draugo” administracijos 
tarnautojų, porai savaičių bu
vo išvykęs poilsio į Kneippo 
vardo įstaigą Rome, Ind.
• Dr-as Domas Jasaitis, buv. 

tremtyje Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, Maspe- 
tho parap. salėje BALFo 
rinkliavos narių pasitarime 
pasakė kalbą apie BALFo nu
veiktus darbus Europoje.

BALF “Tag Day” išvakarėse
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r Plauja kojines su SAV. Sakoma, kad nylon kojinės ta
da dvigub?? i’g’rr.i laiko.

• New Yorko ir New Jersey 
Lietuvių Prekybos Rūmai re
mia BALF “Tag Day” — rin
kliavą.-Savo laiškuose Vajaus 
Komitetui jie rašo: “Brookly- 
no Lietuvių Vaizbos Rūmai 
(Lith. Chambers of Com- 
merce), kuris atstovauja šios 
apylinkės lietuvius biznierius, 
visuomet nuoširdžiai rėmė ir 
remia visus Lietuvių Tautai 
naudingus ir reikalingus dar
bus. Kadangi BALF'as yra pa
daręs labai daug gero lietu
viams tremtiniams šalpos ir 
imigracijos srityse, mes jau
čiame malonia pareiga lietuvių 
biznierių vardu indorsuoti 
BALF Didžiojo New Yorko 
rinkliavą — Tag Day, kuri 
įvyks spalio 27-28 d. gatvėse 
ir nuo spalio 27 d. iki lapkri
čio 11 d. krautuvėse ir biznio 
įstaigose.
šis didelis 
susilauks 
pritarimo
ninkas: X. Strumskis, sekreto
rius: P. Bukšnaitis, iždininkas: 
J. Ambraziejus, iždo globėjas: 
J. Garšva.
• Iš New Jersey rašo: “Tu

riu garbės pranešti Tamstoms, 
kad New Jersey Lietuvių Pre
kybos Rūmai užgiria Tag Day 
reikalą ir visomis išgalėlhis 
stengsis jį remti ne tik patys, 
bet, kiek tik bus galima, pa

Neabejojame, kad 
ir naudingas darbas 

mūsų visuomenės 
ir paramos”. Pirmi-

Išleidžiama nauja 
knyga

Tėvai Pranciškonai dar šiais 
metais išleidžia vertingą kny
gą: “Šv. Antanas Paduvietis”, 
kurios autorius yra prancūzas 
Nello Vian, o vertėjas rašyto
jas Antanas Vaičiulaitis. Vir
šelį ir teksto iliustracijas pie
šė dail. Telesforas Valius. 
Knyga bus apie 150 puslapių, 
kainuos tik 1 dol. Užsisakyti 
galima iš anksto šiuo adresu:

Francisc&n Monastery,
Kennebunk Port, Maine

ragins prisidėti prie šio ben
dro lietuviško labdaros darbo 
ir daugybę kitų, tiek iš savo 
artimųjų, tiek iš pažįstamų 
tarpo”. C. F. Paulis, Esq., pir
mininkas; Pranas Petrulis, iž
dininkas; A. S. Trečiokas, se
kretorius.
• Vienas Brooklyn lietuvis 

gydytojas “S”, pakviestas pri
sidėti prie BALF Tag Day 
darbo atsakė, kad tomis die
nomis bus labai užimtas ir ne
galės pagelbėti. Dėl to nubau
dė save $5.00, kuriuos prisiun
tė BALF Tag Day Komitetui.
• Spalių 8 d. Tautininkų Klu

be įvyko Prano Narvydo var
dinių pobūvis, surengtas Ele
nos Mickeliūnienės pastango
mis. Susirinkę svečiai prisimi
nė lietuvių šalpos reikalą ir 
čia pat sumetė $42.00, kuriuos 
p. Narvydas asmeniškai įteikė 
BALF Vajaus Komitetui.
• BALF Tag Day proga 

Grand Street (arba BALF 
Avenue) pradžia, nuo upės iki 
Berry St. virsta tikra alėja. 
BALF apylinkės biznieriai, lie
tuviai ir kitataučiai sugalvojo 
pagražinti gatvę ir nutarė pa
skelbti medžių sodinimo šven
tę. Krautuvės savininkas sker
sai nuo BALF’o įstaigos paso
dino du medelius, o gerai žino
mas lietuvis biznierius p. Vik- 
rikas pasodino net tris mede
lius prie savo krautuvės. Kiti 
biznieriai taip pat žada sodin
ti medelius prie savo krautu
vių. Atseit, BALF Avenue at
rodys. kaip Laisvės Alėja.
• Nors dėžutėmis Tag Day 

rinkliava dar neprasidėjo, bet 
aukos jau po truputį plaukia: 
Lietuvių 
Lokalas 
Narvydo 
Moterų
Lietuvių Legionierių Dariaus - 
Girėno 1 Postas — 15.00;
Daktaras “S” — $5.00. Viso: 
$587.00.

nėšiui — ir surinkti aukų 
BALFui.

Be to, nutarta paruošti ke
lis siuntinėlius Vokietijoje ser
gantiems džiovininkams. Siun
tinėliai bus išsiųsti anksčiau, 
kad pasiektų adresatus prieš 
Kalėdas.

Apie ratelio ankštesnį susi
rinkimą ilgą korespondenciją 
įdėjo “Laisvė”. Kaip komunis
tams ir dera, jie ten stačiai 
piemeniškai išdergė Bridge- 
porto tremtinius, primesdami 
pastariesiems tokių dalykų, 
apie kuriuos čia niekas nei 
nesapnavo. Visa koresponden
cija nuo a iki z prasimanyta. 
Tremtiniai įgaliojo vadovybę 
pasiteirauti būdų, ar negalima 
būtų šitokius prasimanymus 
perduoti teisėjo nuožiūrai. Tie
sa, su tautos išgamom nesi
norėtų turėti reikalų, bet kad 
jie darosi labai įkyrūs 1 J. Ž. 

Tretininkų ir Gyveio rožan
čiaus jauki vakarienė 

Waterbury, Conn.
Tretininkai ir Gyvojo ro- 

žaičiaus dr-ja surengė metinę 
parap. vakarienę šv. Juozapo 
parap. auditorijoje, John St., 
pasibaigus Šv. Pranciškaus no- 
venai, kuriai vadovavo tėvas 
Juvenalis Liauba. Prieš vaka
rienę įvyko Conn. valstybės 
tretininkų trumpas susirinki
mas, kuriame dalyvavo pran
ciškonų provincijolas tėvas 
Vaškys, ir atstovės buvo pa
kviestos dalyvauti vakarienė
je. Mūsų kleb. kun. J. J. Va- 
lantiejus buvo vakaro vedė
jas. Dainų programą išpildė 
p. Stephania Sapranas, p. Nell 
Meškūnas. p. Mary Fortier, p. 
Vera Mažeika, C. Seliokas, A. 
Čampė, S. Augaitis, Dr. V. 
Maurutis, vadovaujami komp. 
A. J. Aleksio. Tautiškus šo
kius pašoko John Jonaitis. K. 
Dumčius, O. Žemaitaitis, V. 
Petruškevičius, Aldona Bu
kauskas, Marcella Andrikis, 
Reda Volteris, Danutė Petruš
kevičius, Stephania Miklinevi- 
čius, Aldona Maurutis, Nellie 
Dumčius, Nell Meškūnas.

Pirmininkės Marijona Stan-

"Gabiai" vieneri metai
Brooklyn, N. Y.

Pereitų metų rudenį Brook- 
lyne, N. Y., įsisteigė Lietuvių 
Spaudos Centras Amerikoje— 
“Cabija”, kuri pirmoje eikje 
pasiryžo suteikti visas laisva
me pasaulyje išleidžiamas lie
tuviškas knygas ir jomis ap
rūpinti pasaulyje išblaškytus 
lietuvius. Užmezgus ryšius su 
leidėjais, jau po poros mėnesių 
iš Vokietijos, Anglijos, Pietų 
Amerikos, Kanados ir pačių 
JAV į “Gabijos” lentynas su
plaukė tūkstančiai knygų.

Iki to laiko liet, knygų pla
tinimas JAV nebuvo centrali
zuotas, tad neretai skaitytojai 
ieškodavo vienos ar kitos kny
gos ir jos nerasdavo. Dabar 
“Gabija" atėjo į pagalbą ir 
užmezgė ryšius su knygos my
lėtojais.

Per vienerius savo veiklos 
metus JAV "Gabija” išleido į 
pasaulį tūkstančius tomų lie
tuviškų knygų. Jomis aprūpin
ta ne tik lietuviai pačiose 
JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Anglijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje, Pietų Amerikos vals
tybėse ir kitur, bet taip pat ir 
didžiosios amerikiečių miestų 
ir universitetų bibliotekos, ku
rios ir dabar nuolat papildo 
savo lentynas lietuviškais lei
diniais.

Greta lietuviškų knygų pla
tinimo, “Gabija” ėmėsi ir jų 
leidybos. Pirmasis "Gabijos” 
leidinys JAV yra G. A. Buer- 
ger "Barono Miunchhauzeno 
nuotykiai”, išleisti šiemet. 
Šiuo metu spausdinama Juozo 
Krumino apysaka “Naktis 
viršum širdies”, ruošiamasi 
leisti Jurgio Jankaus, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Savickio ir 
kitu rašytojų kūrinius.

kevičius ir Panelė Mariutė 
Kašėtaitė kartu su rengimo 
komisijos narėmis nuoširdžiai 
dėkoja kun. J. J. Valantiejui. 
tėvams pranciškonams, komp. 
A. J. Aleksiui ir visiems ki
tiems asmenims už gausias 
aukas bei pasidarbavimą va
karienės pasisekimo labui.

S. M. S.

Italijos piemenuke, turinti 
tik ketverius metus, jau pane
ša ant galvos gerą krepšį bal
tinių. Ji gyvena netoli Romos.

KĄ PADARO PAVYZDYS
Ozanamas, garsusis litera

tūros istorikas, būdamas 18 
metų amžiaus, turėjo didelių 
sunkenybių su tikėjimu.

Vieną kartą vidinio neramu
mo blaškomas, jis užėjo taip 
sau į vieną Paryžiaus bažny
čią ir pamatė netoli didžiojo 
altoriaus kaž kokį senelį, ku
ris labai pamaldžiai kalbėjo 
rožančių. Bet jis tą senelį tuoj 
pažino — tai buvo Amperas, 
žinomas mokslininkas, fizikas. 
Tyliai atsiklaupė ir Ozanamas 
kiek toliau nuo gerbiamo savo 
mokytojo. Ozanamo širdyje 
laimėjo tikėjimas ir meilė Die
vui. Vėliau jis yra pareiškęs, 
kad rožančių kalbantis Ampe
ras yra jam didesnį įspūdį pa
daręs, negu visos knygos ir 
šiaip jau gražiausi pamoky
mai.

Siuvėjų Unijos 54 
— $500.00: Prano
vardinės — $42.00

Vienybė — $25.00:

LIETUVIŲ BALSUOTOJŲ DĖMESIUI

Labai yra svarbu tas. kad Gubernato
rius Dever turi labai gerą, aktyvią ir nuo
širdžią administraciją, kuri pagerino Mas- 
sachusetts žmonių būklę ir puikiai subalan
savo valstijos budžetą. Taigi. Massachusetts 
lietuviai visi kaip vienas, balsavimo dieną 
atiduokite savo balsą už Gubernatorių Paul 
A. Dever.

Gubernatorius Dever yra didelis draugas 
ir prietelius darbininkų žmonių ir už tai 
unijos vienbalsiai jį indorsuoja.

Gubernatorius Dever yra nuveikęs daugiau į du metu, kaip Respu
blikonai į dešimts metų. Jis yra davęs mums daug naujų, plačių ir puikių 
kelių, naujų ligonbučių, veteranams namų, 
pagerinęs darbo sąlyg; s — ir tas viskas 
buvo atlikta neuždedar.t naujų taksų. Gu- 
bernatorius Dever yra c kcijos žmogus.

Gubernatorius Paul A. Dever yra nuoširdus lietuvių draugas ir mūsų 
rėmėjas ir užtarėjas. Jis du sykiu Mass. valstijoje paskelbė Vasario 16 
Dienos proklamaciją, minint Lietuvos Nepriklausomybės Dieną. Turiu 
priminti, kad tai vienatiniai Demokratai Gubernatoriai Massachusetts 
valstijoje tą yra padarę.

Gubernatorius Dever yra davęs pripažinimą lietuviams savo adminis
tracijoje. Jam lietuviai vra labai artimi, nes jis draugauja su jais nuo 
pat jaunų dienų.

DIDELIS LABDARYS
DIDELIS STATYTOJAS 

ŠAIMS GUBERNATORIUS

COVERNOR

Eleetlon-TUESDAY-NOVEMBER 7"’
‘‘J -'-L '
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ŠACHMATAI
kia: Tautvaiša, Estka, Anta
naitis, Karpuška. J. Kaunas. 
Šalkauskas. A. Zujus bus taip 
pat įtrauktas į komandos su
dėtį.
□ Metropolitan Lygos pir

menybės Bostone turi prasidė
ti spalių 27 d. Lietuvių ko
manda šiose pirmenybėse da
lyvaus tokiam sąstate: Škėma, 
Merkis, Keturakis, Kubilius ir 
Kontautas.
□ Bostono pirmenybės (pa

vienių žaidėjų) prasideda lap
kričio 1 d. naujose Boston Ci- 
ty klubo patalpose, Court 
Sąuare. Iš lietuvių dalyvaus 
Kazys Škėma ir Kazys Merkis.
□ Helsinky rungėsi 3-jų tau

tų studentai. Laimėjo Suomi
ja su 30 taškų, Šveicarija 22’/į 
ir Danija 7 l/e taškų.
□ Travemunde. Tarpt tur

nyrą laimėjo vokiečiai: Unzi- 
cker su 8 (iš 11), Bogoliubov 
7, Kieninger, Dr. Lange, Pfeif- 
fer po 61?, Blan (Šveicarija) 
6, Barda (Norv.) Dr. Leh- 
mann, Rellstab po 5, Enevold- 
sen (Danija), Hening po 4 ir 
Samisch 21/*!
□ Cuvhaven. Meisterių tur

nyras baigėsi šitaip: Bogoliu- 
bow, Pfeiffer, Rellstab po 3Ii, 
Ahues, Klaeger, Sahlmann 
3 ir kt mažiau.

□ Tautvaika turėjo sekimn- 
gą simultaną Chicagoje. Chi- 
cagos Hyde Parke šachmatų 
klubas spalių 12 d. buvo pasi
kvietęs meisterį Povilą Taut- 
vaišą duoti simultaną jo klubo 
nariams. Tautvaiša laimėjo 
20, lygiom baigė 2 ir pralai
mėjo 1, ir tą lietuviui R. Ra- 
caičiui, kuris dalyvavo kaip 
svečias.
□ Škėma laimėjo Žaibo tur

nyrą Bostone. Spalių 19 d. 
Boylstono šachmatų klube įvy
ko žaibo turnyras, kurį laimė
jo Kazys Škėma, surinkęs 7-1 
taškų. Antroj vietoj Gatės su 
6-2 taškų.
□ Tautvaiša dalyvavo Chica- 

gos Factor Memorial turnyre 
ir po 2 ratų turi vieną laimėtą 
ir kitą pralaimėtą partiją. Li
ko dar 5 metai. Lošiama sa
vaitgaly.
□ Aleksandras Zujus atvy

ko iš Vokietijos ir apsigyveno 
Chicagoje, įsijungdamas į 
grandiečių eiles. Lietuvoje Zu
jus buvo žinomas, kaip Mari
jampolės apygardos nugalėto
jas. Vokietijoje (Ravensbur- 
ge) Zujus aktyviai reiškėsi su 
šachmatais vokiečių tarpe.
□ Chicagos Grandis daly

vaus šių metų lygos pirmeny
bėse. Komanda numatyta to

Po

ATVYKO ŠIE LIETUVIAI
TREMTINIAI

į Chi-

Chica-

Julijo-

ter, N. Y.
Paplauskas, Leonardas, 

milija, Leonardas į Chicago, 
Illinois.

Paulus, Heincas į Chicagos, 
Illinois.

Pocius, Zofija, Alfons W. į 
Chicago, III.

Pundys, Alfonsas į Cicero, 
Illinois.

Ratkelis, Juozas į Philadel- 
phia, Pa.

Rudys, Bronius, Dina į Chi
cago, III.

Plisas, Arminas į Chicago, 
Illinois.

Samulis, Vladas, Kasė, Algi
mantas, Liubartas, Andrutis, 
Rytis į Chicago, III.

Sapalas, Jonas, Aleksandra 
į New Britain, Conn.

Savokaitis, Anupras, Ona, 
Irena, Nijolė į Wilkes - Barre, 
Pa.

Šeštakauskas, Adelė į Wa- 
terbury, Conn.

Šimonis, Edvardas, Marija, 
Nijolė į E. Chicago, Ind.

Skeberys, Leonas, Maria, ir 
Herrmann, Wilhelm į Balti- 
more, Md.

Skrupskelis, Pranas, Ona į 
Omaha, Nebr.

Stirbys, Pranas į New Bri
tain, Conn.

Šumakeris, Bronius, Ona, 
Romualdas, Antanas, Anelė,

Bertulytė, Rūta į Detroit,
Mich.

Blechertas, Albinas, Veroni
ka, Algirdas į Philadelphia, 
Pa.

Brasaitė, Stanislava į Chi
cago, III.

Degutis, Aleksas į E. Chica
go, Ind.

Hoffmann, Albert, Konstan- 
tin, Aldona į Detroit, Mich.

Kalinauskas, Juozas į Cice
ro, I1L

Katarškas, Zenonas į Water- 
bury, Conn.

Kavaliauskas, Romas
cago, I1L

Kiršininkas, Jonas į
go, III.

Kondratas, Alfonsas,
na, Regina į Greene, Maine.

Lipsytė, Marija į Elizabeth,
N. J.

Liukinevičiūtė, Konstancija
į Cleveland, Ohio.

Miecius, Juozas, Karolina į
Chicago, III.

Misenis, Jurgis, Ona, Stasė,
Kęstutis, Eimutis į Peru, New
York.

Naurušas, Konstancija, Ra
sė į Dayton, Ohio.

Opasnovas, Maria į Welles- 
ley, Mass.

Orantas, Aleksandras, Ve
ronika, Irena į Baltimore, Md.

Pabrinkis, Stasys į Roches-

BROTHERHOOD OIL CO.

E-

Pečiams ir šildymui aliejus.
Urmu ir Retail 

Tel. 6140
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”
574 No. Mostelio St., Brockton, Mass. [

■

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Avė Islington, Mass. 

tk t Tel. Dedham 1304-W 
VLSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

DARBINIHKAS

Pietiečiai įžengia į Wonsan

Parsiduoda namai
l\4idU"diV>' tas laba, a' ra.- 3

vvn.otmsi.
uynų 

ihamius <3. 5. 5) su vun.onus. ••».)• 
vietoje. Jamatca Planu Labai tinka » 
mai su uiaiais vaikais nes prie nanio 
yra gražus sodnelis, aptvertas g hžm. 
tvorvk* Ka na $10.000.

Narnas S<>. Bostone s<•> u tintų 
3 kambarius ir 4 imi 4 kambarius 
tos sinkus, piazzai: duoda jKi.ian.ų 
metus $1.488. Kainuoju tik $4.800 
tikras bargmas

Taip pat parsiduoda daug kitų jvai 
nuilsiu namų pigiausiomis kainomis

Dėl informacijų kreiptis pas Vyt 
Stelmokas. 545 E Sroadvay So Ros 

n. Mass. arba telefonu SO 8-0605.

2 po 
b*l- 
1>HI- 
Tai

i

7

A. J. NAMAKSY

*iih * i

t(19 W. Rrosdua'
SO. BOSTON. MASS

Offlce Tel. SOuth Boston

Bes. 37 Oriole Street
West Roxbury. Masu 

T£L. PA—7-1233-W

PAIEsKAU. —Krikšto duk
tė paieško krikšto tėvą Kazi
mierą Yaią, kuris kitą sykį 
gyvenęs apie Watertown, 
Mass. Prašau atsišaukti: Ma
ry Helen Viesul, 356 S. 1-st 

, Brooklyn. N. Y.
(16-20-24-27)

Mt. Hope Florist
formerly Jaeob’s,

the Florist

Aldona, Adelė į Philadelphia, 
Pa. <

Vaivada, Kostas į Spring- 
field, III.

Venclauskas, Marijonas, Sta
nislava, Danutė į Rochester, 
N. Y.

Žilius, Samsonas į Nevv 
York, N. Y.

Zubras, Kazys į Chicago, III. 
Nagurskis, Mykolas į Ro

chester, N. Y.
šie lietuviai tremtiniai: 
Akelaitis, Marta, Ina į So. 

Boston, Mass.
Bastunow - Korchinski, Wla- 

dimir, Helene į Ipsvvich, Mass.
Bielskis, Jonas Ona į Du 

Bois, Pa.
Byla. Jonas Adelė į East 

Rumford, Maine.
Dragunaitis, Konstantinas, 

Zofija, Alvydas, Teresė į Hart, 
Mich.

Epneris, Valteris, Magdale
na į Mansfield, Ohio.

Gedeika, Antanas į Chicago, 
III.

Giedrikaitė, Bronė į Phila
delphia, Pa.

Grybauskas, Romualdas į 
Brockton, Mass.

Kikilas, Alfonsas, Stanislo
va, Liucija, Genovaitė į Kee- 
zeville, N. Y.

Kraučeliūnas, Bronius į 
Omaha, Nebr.

Lukauskas, Stepas, Stefani
ja, Feliksas, Stepas, Regina į 
Greene, Maine.

Malickas, Marija į Chicago, 
Illinois.

Martišienė, Petronėlė į Det
roit, Mich.

Milišauskas, Jonas, Marija, 
Romualdas, Jonas į Rumford 
Center, Maine.

Melninkas, Joana, Gražina į 
Oakville, Conn.

Monkevičius, Aleksas, Mari
ja, Romualdas, Algimantas, 
Marija - V. Henrikas, Arvydas 
į Rensselaer, Ind.

Orentas, Viktoras į Chicago, 
Peckys, Jurgis, Teresė į So. 

Boston, Mass.
Plečkaitis, Jonas, Bronisla- 

va, Elvyra, Algirdas į Detroit, 
, Mich.
’ Paliokas, Antanas į Chicago, 
t Illinois.

Palionis, Juozapata į Ren
sselaer, Ind.

Petraitis, Ona, Marija į Nor
vvood, Mass.

Raikauskas, Jurgis į Detroit, 
Mich.

Sapronavas, Liudmila, 
dimir į Cooperstown, N.

Semalevičius, Antanas, 
Ona į Rochester, N. Y.

Salasevičius, Simas, Veroni
ka į Chicago, III.

Sirbinskas, Aleksas, Valė į 
Chicago, III.

Smailienė, Ona į Bethel, Me. 
Stančius, Povilas, Genovaitė 

į Rochester, N. Y.
Šumakeris, Jonas į Philadel

phia, Pa.
Valaitis, Jonas, Uršulė, Ona 

į Plattsburgh, N. Y.
Valaitis, Jonas į Nevv Haven, 

Conn.
Vosylius, Stanislava, Algir

das, Elena į Brooklyn, N. Y.
Chaleokas,, Jurgis, Julija į 

Cleveland, Ohio.

Gabrusevičius, Kazys į E. 
Chicago. Ind.

Glamba, Justina, Teresė, Ire
na į Chicago, III.

Ignatenkovienė, Olga j Det
roit, Mich.

Juška, Juozas, Agutė j Mil- 
born Lake Vilią, III.

Jakštaitytė, Rūta į Lake 
Vilią, III.

Kasputis, Juozas į Baitimo- 
re, Md.

Kulikauskas, Emilija į PO 
Spring Grove, III.

Lvovas, Elena, Nikalojus, 
Povilas į Detroit, Mich.

Romanauskas, Vytautas j 
PhiLa., Pa.

Skvirblys, Jonas į Chicago, 
Illinois.

Subačius. Petras. Ona, Albi
na, Ona į New Britain, Conn.

išlaidos uoste — 
pagalba atvy- 
imigracijos iš- 
60.00. Viso —

Wla- 
Y.
Ona,

Indiana
St. Mary of The VVoods, H. 

Idzelevičius 32.
Massach usetts

Hudson, Mrs. P. Staniunas 
91; Norvvood, Mary Eidukonis 
35. -

Maine
Millinocket,

26; Rumford,
North

Pines. F.s.

W. Makauskas 
B. Masiulis 8. 
Caro liną 
Rutka 20.

Nevv Jersey
Elizabeth. J. Petrauskaitė 

12; Paterson, I. Treinis 35: 
Trenton, B. Elzbergas 63.

Nevv Y'ork
Brooklyn, Mr. Cirgelis 3. M. 

Catuogno 22, Dr. J. Pajaujis 
70. J. Laucius 31. B. Acelijo- 
nas 38. Inž. Navickas 80. Ade
lė Veršelis 18, A. Dailidė 16. 
E. Padvaraitienė 20, Anna Za- 
ilsky; 3, S. Čerienė - Mulks 
(BALF 100) 18, H. Petniūnas 
17. A. Bauzinskienė 30, O. Va
laitienė 26, R. Kezys 8; Caze- 
novia, J. Bubelis 16; Maspeth. 
Prel. J. Balkūnas 17. P. Kubi
lius 35, K. Batyrius 18, P. 
Venclovas 11. S. Grinius 32; 
Nevv York, Ona Jankevičiūtė 
30, R. Kuhlman 8; Platts- 
burg, R. Strolis 61.

Ohio
Cleveland, Šv. Jurgio parap. 

988.

18;
55;
19.

Tel. A V 2-4026

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

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.
Lietuvis Charies J. Kay, sav.

TREJANKA

I

i
|

ir

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 
namus.

73 Battles Street,
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages
✓ a Sįiecialty

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boaton, Man. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

i

75
sų

jū-

105 Grand St. šias 
dovanas: drabužius, 
muilą, konservuotą

ALEAANDER’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS

išlaidos: Dar- 
gerybių 

Viso —

išlaidos:

Pennsylvania
Kingston, K. Kučinskas 

Patton. Mr. Vengianskis 
Reading. Julia Uždą vinis

Už visas daiktines dovanas 
BALF vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja ir šia proga prašo visų 
gerų lietuvių tebesiųsti BALF 
sandėliui, 
daiktines 
avalynę,
maistą ir džiovintą maistą.

Rugsėjo mėn. pabaigoje į 
Vokietiją lietuviams tremti
niams ir ligoniams išsiųsta iš 
Nevv Yorko siunta susidedanti 
iš 8.168 svarų drabužių ir ava
lynės. Sandėlys beveik tuščias. 
Laukiama gerų lietuvių daik
tinių aukų.

Atsiminkite, kad artinasi 
Kalėdų šventės 1
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NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

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

Funeral Home
197 Hebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.
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BALF Direktorių Tarybos 
nariams

RE: 1950 m. rugsėjo mėli. . 
apyskaita

PAJAMOS:
Balansas 1950 m. rugsėjo 1 

d. — $7,854.91; Balansas ge
rybėmis — 13,500.00. Viso — 
$21.354.91.

Aukų gauta $9^2.00; narių 
mokesčiai $1.00; namo nuoma 
$125.00; grąžinti permokėji
mai $1.20; gerybių gauta — 
$2,093.00. Viso 3,182.20. Viso 
labo $24,537.11.

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginei šalpai: Lie

tuviams Vokietijoje $7.075.00; 
lietuviams Austrijoje $100.00; 
lietuviams Italijoje 50.00; lie
tuviams Danijoje 200.00. Viso 
$7,425.00.

(B) Imigracijai ir įkurdini
mui: Astovo atlyginimas — 
$270.00; ūkininkų kelionėms— 
503.38; reprezentacijai Euro
poje 97.15;
55.00; išimtina 
kusiems 41.00; 
laidos Bremene 
$1.026.53.

(C) Sandėlio
bininkų algos 150.00; 
pristatymas 70.42. 
$220.42.

(D) Administracijos
tarnautojų algos 843.66; tele
fonai ir telegramos 37.23; paš
to išlaidos 15.00; raštinės reik
menys 62.71; spausdiniai — 
45.00 namo išlaikymas 26.84: 
vajus, veiklos plėtimas ir gar
sinimai 160.00. Viso $1,190.44.

Viso išmokėjimų: $9,862.39. 
Gerybių atrankos ir įpakavi
mo medžiaga 518.00. Viso: — 
$10,380.39.

Balansas: grynais pinigais 
$6,156.72; balansas gerybėmis: 
8,000.00. Viso: — $14,156.72.

A. S. Trečiokas,
BALF iždininkas. 

1950 m. spalių 10 d.

BALF sandėlyje gauti 
drabužiai ir kiti daiktai 
1950 m. rugsėjo mėn. 

SVARAIS 
Delavvare

Seaford. R. Veitas 48 sv.
Illinois

Urbana. St. Trinka 25 sv.
Viktažentis, Jonas Teofilė.

Irena į VVorcester, Mass.
BALFo Imigracijos Komitetas
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Pristatome Alų ir Toniką
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS - 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Markaienfi,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

ProL Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
409 Broadvvay. So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Siauris, 

51 Tampa St, Mattapan, Maaa.
Tvarkdarč — M. Matejoškienė. 

866 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Maąs.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininką

6V. JONO EV. BL. PAŠALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmlninkaa — Viktoras Medonls, 
21 Sanger SL, So. Boston, Mhm 

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 
684 Sixth St., So. Bostcn, Mass.

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

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

Iždininke—Stasys K. Griganavičiua, 
699 E. Seventh St., S. Boston, Masa

MarSalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadlen) kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

W AI TT
FUNERAL HOME

S0 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį.
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609
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Kur Bakūžė Samanota 
— 12 istorijų ir 12 pasakų. Pa
rašė Antanas* Vaičiulaitis. Kny
ga turi 288 pusi. Kultūros In
stituto leidinys. Kaina $2.00.



R Antradienis, Spalio 24 d., 1950
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Kvietimas
Šiuomi kviečiu visas katali

kiškas draugijų valdybas su 
savo draugijų vėliavomis ir 
ženklais organizuotai atsto
vauti mūsų kolonijos visuome
nę sekmadienį, spalio 29 d., 
10 v. r. Kristaus Karaliaus pa
maldose. Kviečiu ir pavienius 
žmones taip pat gausiai pa
maldose dalyvauti.

Bostono visuomenė prašoma 
2 v. p.p., ateiti į South Bos
ton Municipal Building salę, 
kur įvyks Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimas. Šios kilnios 
šventės minėjimo programoje 
dalyvaus artistė panelė Juze- 
fina Krikštolaitytė, aktorius 
Henrikas Kačinskas, kun. S. 
Yla ir parapijos choras. Už 
įėjimą nieko nebus imama nei 
rinkliavos daroma. Visus kvie
čiu atsilankyti ir pagerbti 
krikščionijos Karalių Kristų, 
kuris yra tas pats vakar, šian
dien, ryt ir yisados.

Kun. Pranas Virmauskis

d. sa- 
viešas 
visuo-

Susirinkimas
Penktadienį, spalio 27 

Įėję bažnyčia įvyks 
susirinkimas. Plačioji
menė yra kviečiama dalyvauti. 
Pradžia tuoj po pamaldų, 
šventos Valandos, maždaug 
7:30 vai. Bus kalbama ir Cra- 
sade of Freedom reikalu.

Meno programą atliks p. O. 
Ivaškienės šokių grupė.

Pasibaigė misijos
Vakar pasibaigė misijos 

angliškai. Jos praėjo gražiai, 
bet ne taip gausiai buvo lan
komos, kaip kad Tėvo Bružiko.

Pamaldos
Šv. Petro parapijos bažny

čioje šią savaitę Šv. Rožan
čiaus pamaldos bus kiekvieną 
vakarą 7:30 v.v.

Trečiadienį, vakare dar pri
sidės šv. Teresės novena ir 
Tretininkų Brolijos pamaldos.

Jungtinių Tautų diena
Gubernatorius Paul A. De

ver išleido atsišaukimą, ku
riame ragina visus Massa
chusetts gyventojus š. m. 
spalių 24 d., antradienį, minė
ti Jungtinių Tautų penkerių 
metų sukaktį. “Tą dieną, pa
brėžia gubernatorius, stiprin
kime savo pasitikėjimą Jung
tinėms Tautoms ir ryžkimės 
daugiau aukotis tam, kad 
žmogaus asmenybė būtų la
biau vertinama“. Gubernato
rius, matyti turi galvoje tuos 
komunistinius kraštus, kur pa
skiras žmogus laikomas nie
ku arba paprastu daiktu. Ben
dros visų tautų pastangos ga
lėtų tam suniekintam žmogui 
daug padėti.

Bostono “Ramovės”
laikinoji valdyba kviečia vi

sus, gyvenančius Bostone ir jo 
apylinkėse, buvusius Lietuvos 
Kariuomenės aktyvios tarny
bos, atsargos bei aspirantų 
kursus baigusius karininkus ir 
liktinius puskarininkus susi
rinkti šių metų spalio mėn. 28 
dieną (šeštadienį) 7 vai. vak. 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
salėn (po bažnyčia) pasitarti 
savo organizacijos reikalais ir 
taip pat pasiruošti š. m. lapkr. 
mėn. 23 dienai — žuvusiųjų 
dėl Lietuvos laisvės karių mi
nėjimui.

Br. Strikaitis
buvo prie darbo susižeidęs. 

Dabar jau taisosi.

Krikštai
Spalio 22 d., buvo pakrikš

tyta Kristina Magdalena, duk
tė Roy ir Sylvijos (Župsny- 
tės) Hembd, gyv. * 10 Akron 
St.. Rozbury, Mass.: 
liną Liudovika, duktė 
Marijos (Bužaitės) 
gyv. 8 Brewster St.. 
ton, Mass.

ir Karo 
Lloyd ir

Bilton,
So. Bos-

Skambės laisvės varpai
Minint Jungtinių Tautų die

ną, spalių 24, 12:03 vai. vidu
dieny pasigirs per radiją ai
dai “Laisvės Varpo” iš Berly
no, už geležinės sienos. Tai 
bus ženklas pradėti skambinti 
varpais Bostone ir visoje Mas
sachusetts valstijoje. Varpai 
skambės Į>enkias minutes. 
“Crusade for Freedom” orga
nizacija prašo nepalikti tyloje 
nei vieno varpo ar varpelio. 
Visi turi įsilieti į vieną galin
gą aidą, skelbiantį laisvę žmo
nėms. Varpai ragins išlaikyti 
laisvę, kurie ją turi, ir atgau
ti ją komunistų pavergtiems.

Lietuvos Vyč'ai kviečia 
pietums!

Lietuvos Vyčiai ruošia Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mą sekmadienį spalio mėn. 29 
dieną. Visi lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti šv. Mišiose 10 
valandą ryto. Tuojau po šv. 
Mišių Lietuvos Vyčiai visus 
kviečia pietų į salę po bažny
čia. Už skanius ir lietuviškus 
pietus tereikės mokėti tik 1 
dolerį.

Šia proga tenka priminti, 
kad Lietuvos Vyčiai, norėda
mi išreikšti Kristui ir Jo 
įsteigtajai Bažnyčiai lojalumą, 
suaukojo 1000 dolerių ir už 
tuos pinigus nupirko naują 
mūsų parapijos bažnyčiai vit
ražinį langą. Mūsų bendradar
biavimas su jais įrodys. kad 
mes gerbiame jų idėjas.

Motery Sodalicija
šeštadienį 7:30 v.v. parapi

jos salėje, 492 E. 7th St.. ren
gia kortavimo vakarą “Whist 
party”.

Visos kat. organizacijos
rengiasi ateinantį sekmadie

nį Kristaus Karaliaus iškil
mėms.

Vestuvės
Spalio 22 d., Roberts Palum- 

bo. gyv. 252 Fulton St., Med- 
ford. Mass., susituokė su Leli
ja Mažiukaityte, gyv. 3 Webb 
Park, So. Boston, Mass.

Jokūbas Norton, gyv. 21 
Howell St.. Dorchester, Mass., 
vedė Marijoną Žemiauskaitę. 
gyv. 906 E. Broadvay, South 
Eoston, Mass.

Bostono ateitininkai
gruodžio 8 d.. Nekalto Mari

jos Prasidėjimo šventės proga, 
žada surengti bendrą šv. Ko
muniją ir agapę, tam tikrus 
pusryčius.

Choro praktikos
dabar vyksta trečiadieniais 

po Šv. Teresės novenos pamal
dų.

Televizija plečiasi
Bostone yra dvi televizijos 

stotys, kurių programas pri
ima apie 500.000 televizijos 
aparatų. Iš jų tik 5,105 yra 
viešose vietose, o kiti — pri
vačiuose namuose. Per rugsė
jo mėnesį padidėjo 35,188.

CAMBRIDGE, MASS

'•Į

JAV aviacijos viršininkas gen. Hoyt S. Vandenberg ap
dovanoja ordinais pulk. David Schiliin ir pulk. D. Eich'e, 
kurie š. m. rugsėjo mėn. 22 d. sprausminiu lėktuvu (jet) 
pirmieji cesustodami perskrido Atlantą.

“džiokso”, ir 
mėtomas ir 

Atrodo, kad 
neišsemiamos

ĮVAIRE
NUO KO PRIKLAUSO AME

RIKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI 
Niekur nėra tokio tvano 

popierio, kaip Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Sekmadieni
nis dienraščio numeris sunku 
net panešti — jis sudaro visą 
glėbį. Niekas, žinoma, ištisai 
jo neskaito: pažiūri vienos ki
tos žinios arba 
numeta. Glėbiais 
kitoks popieris. 
Amerikoje yra
popierio atsargos. 0 tačiau?...

Jei tik ilgiau sustreikuotų 
Kanados miškų kirtėjai ir su
stotų gaminę popiermalkes, 
Amerika tuojau paliktų be 
laikrraščių. Nebūtų kam nei 
parašyti, kad Kanadoje miš
kų darbininkai išėjo į streiką. 
Juk Kanada teikia JAV net 
95' > laikraštinio popierio.

POPIERIO KAINA KYLA
Kanados laikraštinio popie

rio bendrovės, kurios JAV tei
kia apie 95 procentų popierio, 
pakėlė jo kainą iki $10 už to
ną. Dabar viena tona laikrašti
nio popierio kainuoja $110. 
Tiktai 1920 metais buvo tokia 
aukšta kaina. Ji siekė $112.60. 
Žemiausia laikraštinio popierio

i

N YBES
kaina buvo depresijos 
Tada už toną buvo mokomai 
$40, arba ir mažiau. 1938 me
tais popierio kaina pakilo iki 
$50. Praėjusio karo metu ji 
siekia $60, o po karo pašoko 
iki $100 (1949 metais). Dabar 
kanadiečiai pridėjo dar $10. 
Tas priedas jiems duos į me
tus apie $60,000,000, jei laik
raščiai nesuplonės ir sunau
dos tokį pat popierio kiekį.

i 
metu, i

I

Vysk. Patrick J. Byrne, Ma- 
ryknoll ordino vienuolis, ame
rikietis, dirbęs misijų darbą 
Japonijoje ir Korėjoje, buvo 
palikęs Seoul mieste ir raudo
niesiems ten esant, pasitrauk
dami komunistai vyskupą ir 
dar keturių kndigus kažkur iš

sigabeno.

A. a. Tėvo Alfonso, C.P., 
metinė sukaktis

Šv. m. spalių 18 d. sukako 
vieneri metai, kaip T. Alfon
sas Marija C. P., persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Jis buvo pa- 
sijonistas vienuolis, pasižymė
jęs nepaprastu uolumu ir pa
siaukojimu misijoms, kurias 
vedė kone visose lietuvių pa
rapijose. Buvo karštas lietu
vis patrijotas ir įsteigėjas Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserų 
kongregacijos. Penkios seselės 
jau minėjo š. m. rugpjūčio 
mėnesyje sidabrinį jubiliejų. 
Vienuolių seselių skaičius sėk
mingai vis didėja. Kongrega
cija vienuolynui turi Elmhurs- 
te. Pa. ir Brocktone, Mass. Se
selės mokytojauja šių parapi
jų mokyklose: Cambridge, So. 
Bostone, Brocktone, Girardvil- 
le. Pa. ir kitose Pennsylvani- 
jos lietuvių parapijose.

Spalių 20 d., 8 vai. už a. a. 
tėvelį Alfonsą buvo atnašau
jamos gedulingos giedotos šv. 
Mišios. Draugas.

Staiga mirė
spalių 12 d. Adolfas Sima

navičius gyv. 39 Ellery St. Pa-

laidotas su bažnytinėmis apei
gomis spalio 14 d., Šv. Mykolo, 
Forest Hills kapuose.

šv. Koncertas
Spalio 29, Kristaus Kara

liaus šventėje rengiamas nepa
prastas religinis koncertas 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje 2-rą valandą po pietų. 
Šventei pritaikintą pamokslą 
pasakys kun. K. Vasys, Auš
ros Vartų Worcester, Mass.. 
klebonas. Visi kviečiami į šį 
koncertą. Išgirsite giedant o- 
peros solistą S. Liepą.

Apsivedė
Spalio 15 d., Charles P. Vin- 

ciūnas su Eva F. Burack (Bu- 
rokaitė). Linkime jaunave
džiams laimingo gyvenimo.

Pakrikštytas
Spalio 15 d. Steven Augus

tinas Gužauskas. sūnus Au
gustino ir Sofijos Basiūtės.

Kvieslys.

25, 15,10 ir... kriukt
Prievarta nebūsi mylimas” sako lietuvių patarlė. Kiek 

kitais žodžiais tą pačią mintį išreiškia ir kitos tautos. Visiems 
yra žinoma, kad meilės ir pagarbos kitam asmeniui lazda neį- 
krėsi. Gali ja bumą užčiaupti arba pražodyti, bet negali 
kraustyti į žmogaus širdį ir taip padaryti, kad nemylimą 
miltų, o negerbtiną pagerbtų. Žmogus turi bent tą vieną 
saugą nuo visokios prievartos, kad jis yra laisvas manyti 
naip ar kitaip, nors būtų ir už gerklės nugriebtas. Tai didelis 
yra daiktas žmogui, bet pasiutusiai negeras visiems garbėtroš
koms, kurie nori būti mylimi bei net ir prievarta.

V Protingi žmonės to vengia, o išprotėję mano, kad jie vis 
dėlto gali kito širdį užvaldyti; jei ne savo asmenybe, tai brūk
liu. Tokį brūklį, kuriuo paprastai dieglosioms šonus tašo, kai 
jos knisa, kur nereikia, Vengrijos komunistai parinko Stalino 
“meilei” žmonėms įskiepyti. Štai, “Voice of America” paskelbė 
įdomias instrukcijas, išleistas raudoniesiems dičpooniams pa
gerbti. Jei žmogus nebūtum buvęs už geležinės sienos ir neiš
gyvenęs tokių pat komedijų, tai netikėtum, kad vietoje smege
nų pas žmones gali atsirasti tik surūgusi buza. Iš jos, matyti, 
pagamintas ir tas ceremonialas, kurio vengrai turi laikytis, 
dalyvaudami komunistiniuose susirinkimuose. Nagi, pasiskaity- 
kime!

įsi- 
pa- 
ap- 
vie-

UŽGESO UGNIS PO
160 METŲ

Jurgio Vašingtono laikais 
jauna kolonistų pora, Jonas ir 
Sara Moris, įsikūrė N. Caroli- 
na kalnuose. Kalnai buvo ap
augę mišku, toli nuo kitų žmo
nių. Čia jie susikalė namelius 
ir įskėlė ugnį, pasižadėdami, 
niekada neleisti jai užgęsti. 
Taip ta ugnis buvo prižiūrima 
per kelias kartas. Turistai 
kopdavo į kalnus jos aplanky
ti. Bet, štai, tos giminės pali- 
kuonė Mrs. Owens, palikusi 
viena, nusileido nuo kalnų gy
venti pas sūnų į Spartanbur- 
go miestelį, 
kam žiūrėti ir 
160 metų.

I
Ugnies nebuvo

■ ji... užgęso po

senos, ištvermingos, 
žinomos Europos

• Tėvas Juvenalis Liauba, 
O.F.M., grįždamas iš New Bri
tam. Conn. misijų, pergyveno 
New York Centrai traukinio 
expresso katastrofą Oneidos 
mieste pareikalavusią nemaža 
aukų. Išliko nesužeistas.

rolių 
ir Bal-

įvadu

Pietinės Kalifornijos Univer
siteto mokslų žurnalas “The 
Personalist” paskelbė K. R. 
Jurgėlos “Lietuvių Tautos Is
torijos” recenziją.

“Šios
bet mažai 
tautos istorijos tyrinėtojai Dr. 
Jurgėlos turtingame tome ras 
patraukliausią ir patenkina- 
miausią atpasakojimą istorijos 
mažos tautos, kuri suvaidino 
vieną reikšmingiausių 
Europos šiaurės - rytų 
tijos įvykių raidoje.

“Autorius pradeda
apie priešistorinę Lietuvą ligi 
Vytauto Didžiojo (1350-1430) 
dienų. Tai yra labai efektingas 
dėstymas ilgai trukusias lie
tuvių kovas su teutonais ir to
toriais. Kiek ilgėliau užtrunka 
vaizduodamas 1410 m. Tanen- 
bergo kautynes. Geroka vei
kalo dalis yra skirta laikotar
piui. surištam su lenkų - lietu
vių ir lietuvių - švedų unijo
mis ir su Vengrija.

“Kas ypatingai prasiveržia 
iš šio veikalo lapų, tai laimė
jimai tautos, kuri per ištisą 
nelaimių virtinę išsaugojo sa
vo kalbą, tradicijas, folklorą 
ir savo egzistencijos tęstinu
mą tiek stipriai, kad pilnai pa
teisino Lietuvos paskelbimą 
nepriklausoma valstybe Pir
majam Pasauliniam Karui be
sibaigiant. Jei, 20 metų vėliau, 
Lietuva vėl pateko po dvigubu 
rusišku ir komunistišku jun
gu, tai tas tiktai padidina šios 
tautos tragediją ir dar labiau 
stiprina jos eventualaus at
pirkimo viltį.

“Knyga yra gerai dokumen-

*

▼ “Kai tik Stalino vardas* paminimas, visi turi sustoti ir su
ploti bent 25 kartus... Kai paminimas generalinis sekretorius 
Matyas Rakosi, visi taip pat stoja ir ploja iki 15 kartų... Vals
tybės ministerį Ernoe Geroe paminėjus, sėdėti ir ploti iki 10 
kartų...”

Viskas apskaičiuota, nustatyta ir suderinta: stoti ir ploti, 
sėsti ir ploti — nei daugiau nei mažiau. Stalinas, žinoma, ne
užsigaus, jei persistengsi, bet jei nepasistengsi arba kitą as
menį daugiau perplosi, tai tau taip pliaukšters, kad nereikės 
daugiau nei stoti nei sėsti. Tuo pasirūpins “ištikimieji”, ku
riems jgrasyta žiūrėti, kad žmones gerbtų “tėvų tėvą” ir plotų 
plotų... iki 25 kartų. Kai jis dar daugiau pavergs tautų, tas 
skaičius galės pakilti iki 50 arba ir iki 100... Atitinkami paplo- 
jimai pakiltų rakosiams ir paleckiams, bimboms ir pruseikoms, 
ir kitokioms rusiškoms kapeikoms. Pagarba ir meilė turi būti 
“liaudies išvaduotojams”!

▼ Kad “pagarba” būtų dar didingesnė, o “meilė” karštesnė, 
būtinai reikia dar... kontrasto. Dėl to, kai paminimas koks bal
tasis kapitalistas, sakysime, amerikonas ar britas, tai tada rei
kia cypti, spjaudyti, kriukti, rėkti “fui!” ir nevadinti kitaip, 
kaip tik smirdančia kiaule. Tada nereikia stoti ir ploti, o tik 
zulinti kojomis grindis. Pasibjaurėjimas ir panieka turi būti 
pareikšta! Tik reikia saugotis nesumaišyti jos su'pagarba 
Stalinui. Čia jau būtų tokia kiaulystė, kad jos neišpirktum nei 
gavęs 25 kirčius į tokią vietą, kurią reikia pakelti, kai Stali
nui ar Rakosiui ploji.

▼ Ir taip žmonės ploja arba šaiposi už tos geležinės sienos... 
pagal įsakymus ir instrukcijas. Susirinkimuose jie negali kitaip 
daryti, bet savo mintyje ir širdyje ceremonialą sumaišo: šaipo
si iš tų, kuriems ploja. Tik čia Stalinas jau bejėgis. Jo brūk-

i lys taip giliai nesiekia. Meilės ir pagarbos 25 kirčiais neįvarysi.
S.

dalykas, 
indekso, 
defektas 

pašalintas
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suprantamesne 
paveikslai ir

Dėkoja Liet. Kultūros Institutui
tuota. Ją dar 
daro skaitlingi
žemėlapiai ir turtinga biblio
grafija. Vienintelis 
kurio trūksta, tai 
betgi tas menkas 
bus, be abejonės,
leidžiant naują laidą. Lietuvių 
Kultūros Institutas yra nuo
širdžiai sveikintinas, patiekęs 
Amerikos visuomenei tokį pil
ną istorijos veikalą apie vieną 
įdomiausių ir gaivingiausių 
rytų Europos tautų”.

Prašo atsiliepti
Arch. T. J. Vizgirda (6

Wolfe Street, Boston
Mass.) prašo skubiai atsiliept’ 
visus asmenis, vežusius kny
gas iš Bremeno per kun. V. 
Šarką, bei pranešti, jei knygos 
buvo sulaikytos muitinėse bei 
susidariusias transporto išlai
das. Taip pat asmuo vežęs 
vieną asmeninę architekto dė
žę, prašomas tuojaus pranešti 
dabartinį savo adresą. Nuo 
šių siuntų išsiuntimo jau yra 
praėję virš metai laiko, 
todėl asmenys, neprisiuntę ar
timiausiu laiku prašomų 
apie šių siuntų likimą, 
paieškomi per spaudą ir 
sulatą, kaip šias siuntas 
savinę.

Gub. Paul A. Dever, 
kalbėdamas Worcester, Mass., 

pasakė, kad moterys pilietės 
labai daug prisidėjo pravesti 
naudingus įstatymus ir taip 
pat švietimo srityje. Gub. 
Paul A. Dever yra Demokratų 
partijos kandidatas į 
natorius ir tiksi vČl 
rinkimus.
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Bostone posėdžiauja 
katalikų skautų ka- 

Posėdžiai vyksta 
viešbutyje. Posė-

Skautų kapelionai 
posėdžiauja

šiomis dienomis, spalių mėn. 
24 ir 25, 
Amerikos 
pelionai. 
Kenmore
džiuose dalyvauja taip pat ka
talikų skautų vadovai iš 200 
Bostono diecezijos parapijų. 
Bostono diecezijos katalikų

skautų vyriausiu kapelionu 
yra kun. John P. Caroll. Visos 
Amerikos katalikams skau
tams vadovauja Tautinis Ko
mitetas, kurio pirmininku yra 
kun. George M. Dowd. Jisai 
pareiškė, kad šis suvažiavimas 
yra sukviestas ir globojamas 
Bostono arkivyskupo Richard 
J. Cushing.

Posėdžiuose bus įvairių pra
nešimų. Taip pat numatyta 
svarstyti naujausi jaunimo 
auklėjimo metodai.

TĖVŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ SEIMAS 
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖJE 

SEKMADIENĮ, SPALIO 29 d., 1950

DIENOTVARKE:
i

11:00 — iškilmingos šv. Mišios
12:00 — Seimo dalyvių bendri pietas 
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 
drauge prašo paraginti į seimą visus Tėvų Marijbnų veda
mą įstaigą prijaučiančius prietelius bei pažįstamus. Seime 
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 VaitekūnasI < • i

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




