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Vak. Vokietijai 10 divizijų
r

Londonas — Lapkričio 
3 d. diplomatiniai šalti
niai skelbia, kad JAV iš 
Vak. Vokietijos nori 10 
divizijų Europos gyni
mui. Informuotojai sako, 
kad tos vokiškos karinės 
pajėgos būtų išblaškytos 
tarp visos Europos armi
jos atskirais daliniais.

Šiaurės Atlanto pakto 
tautos nori pravesti Eu
ropos gynybos liniją nuo 
Arktikos iki Eigėjaus jū
ros ir iki 1953 m. prie jos 
pastatyti 70 divizijų. 
Smulkesnės informacijos 
sako, kad viena vokiečių 
divizija būtų tarp 6-ių ar 
7-ių kitų Europos divizi
jų. Vokiečiai pirmoj vie
toje būtų panaudojami 
pėstininkams, artilerijai 
ir tankams. Vokiečių ka
ro pramonei būtų leista 
gaminti tik lengvus gin
klus, kaip šautuvus ir 
kulkosvaidžius. Vokie
čiams būtų griežtai drau
džiama organizuoti bet- 
kurios rūšies bendrus

TIBETO VALDO

Di- 
pa- 

iš 
mi-

štabus.
Tokius pasiūlymus, kaip 

bazę tolimesnėms disku
sijoms, patiekė JAV gy
nybos sekretorius G. 
Marshall’as Washingtone 
12-kos Atlanto pakto 
tautų susirinkime, 
džiausios opozicijos 
siūlymas susilaukė 
Prancūzijos gynybos 
nisterio Julės Moch.

Amerikiečiai turėtą moky
tis daugiau sveti y kalbų
New York — New Yor

ke buvo sukviesta sveti
mų kalbų mokytojų kon
ferencija, kurioje kalbas 
pasakė Columbijos uni
versiteto prof. Morio Pei 
ir Dr. Th. Huebener. Jie
du nurodė, kad amerikie
čiams trūksta žmonių, 
gerai mokančių svetimas 
kalbas, kaip vokiečių, ru
sų, prancūzų, ispanų ir 
italų. Esą, reikia daugiau 
tų kalbų mokytis, nes da
bartinė padėtis iš JAV to 
būtinai reikalaujanti.

VAS'PABEGO?

LAPE ICIO (November), 7 D., 1950 M.penktadienis

JAV gynybos sekretorius George C. Marshall kalba Atlanto pakto karo ministeriy 
konferencijoje. Jis pareiškė, kad komunistų agresija kaip tik šiuo metu gali sustiprėti. 
Visoms Atlanto sutarties tautoms reikia skubiai stiprinti savo karines pajėgas.

Svarbus Jungtinių Tautų nutarimas
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Nauja karo grėsmė

Neu Delbi, Indija — Ti
beto valdovas Dalai La
ma su savo šalininkais, 
besiartinant Kinijos ko
munistams, pabėgo iš 
Lhasa. Pasiliko tik pro
komunistinė jo vyriausy
bės frakcija. Pranešimai 
sako, kad 16 met. Dalai 
Lama nesugebėjo organi
zuoti sostinės gynybos. 
Ją paliko savo likimui. 
Su savo regentu Taktra 
Rimpoche, 73 m. amž., ir 
kitais savo vyriausybės 
nariais numato pasiekti

Indiją, kur jis prašys glo
bos. Manoma, kad įsikur- 
siąs kuriame nors Indijos 
Tibeto pasienio mieste, 
kas sudarytų Indijos 
premjerui Nehru daug 
nepatogumų.

Tačiau vėliausi oficia
lūs pranešimai iš Indijos 
sako, kad jaunutis Dalai 
Lama ir lojalūs jo vy
riausybės nariai, dar yra 
Tibeto sostinėje 

Jaunasis
vas atsisakęs bėgti ir 
tautos susirinkimas nuo
lat posėdžiauja.jiicmŪtos /INIOV

Lhasa. 
valdo-

v •

A Roland Harriman, brolis žinomojo Averell Har- 
rimano, paskirtas JAV Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninku. Ligi šiol juo yra buvęs George Marshall, da
bar gynybos sekretorius.

A Trygve Lie pasiūlė Jungtinėms Tautoms staty
dinti už du milionus dolerių tris radijo stotis: vieną 
JAV ir dvi Šiaurinėje Afrikoje.

A Iranas užbaigė derybas su Sovietų Rusija sutar
timi, kuria numatoma, kad prekybos apyvarta tarp 
abiejų kraštų sieks 20 milijonų dolerių. Sutartis ne
sako, ką sovietai nori pirkti. Ar ne žibalą?

A Vakarų Berlyne policija išsklaidė 800 komunis
tų, kurie puolė teismo rūmus britų sektoriuje.

A Sovietiškame Berlyne visi mokiniai turi uoliai 
mokytis rusų kalbos. Kas apsileidžia ar neįstengia, 
tardomas, ar jis nėra tik nusistatęs prieš rusų kultū
rą ir komunizmą.

A Turkija pirmoji, pasiremdama Jung. Tautų pil
naties susirinkimo nutarimu, lapkričio 4 d. vėl grą
žino savo pasiuntinį į Madridą.

A Lapkričio 4 d. italų raitosios policijos daliniai ir 
su dujinėmis bombomis buvo iššaukti numalšyti Ro
moje neofašistų riaušes, kurias bandė sukelti apie 
2000 jaunuolių prieš užsienių ministeriją.

A Čekijos komunistai išplėšę iš bažnyčių pašvęs
tus daiktus, pardavinėja Pragoję vienoje valdiškoje 
krautuvėje. Brangi monstrancija buvo išmainyta į 
maisto produktus. Panašių atsitikimų yra kitose 

- vietose. Žmones šiais įvykiais labai sujaudihti. Taip 
yra pasityčiojimo iš religinių jausmų tų, kurie sako
si nepersekioją tikėjimo ir net organizuoja raudonas 
katalikiškas akcijas.

S

New York. — Lapkri
čio mėn. 3 d. Jungtinių 
Tautų penktasis pilnaties 
susirinkimas didele balsų 
persvara priėmė vadina
mąją Achesono rezoliuci
ją, ,kur ją nepaprastai pik
tai ir aštriai buvo puolęs 
Sovietų užsienio reikalų 
ministeris A. Višinskis. 
Rezoliucija buvo priimta 
52 balsais prieš 5 (sovie
tų bloką). Indija, Argen
tina ir Jugoslavija susi
laikė.

Rezoliucija apima šiuos 
pagrindinius punktus:

1. Jungtinių Tautų pil
naties posėdis gali būti 
sušauktas į 24 valandas, 
jei Saugumo Taryba ne
susitaria imtis priemonių 
prieš kurį nors agresorių 
(šiuo punktu apeinamas 
veto);

2. Jungtinių Tautų Or
ganizacijos nariai įpąrei- 
gojami turėti savo krašte 
tokius karinius dalinius, 
kurie galėtų tuojau stoti 
į kovą su agresorium;

3. Nutarta sudaryti 14 
narių taikos priežiūros 
komisiją, kurios pareiga 
tuojau įsikišt iir pravesti 
tardymą ten, kur taikai 
susidarytų kokia nors

Pilnaties susirinkimas 
priėmė dar kitas dvi re
zoliucijas. Viena nutarta 
laikyti pasauliniu krimi
nalistu kiekvieną, kas 
griebtųsi agresijos atvi-

grėsmė; į šią komisiją iš
rinkta: Britanija, Čeko
slovakija, Jungtinės A- 
merikos Valstybės, Indi
ja, Irakas, Izraelis, Kini
ja (nac.), Kolumbija,
Naujoji Zela^rbja, Pakis- rai ar slaptai (penktosios 
tanas, Prancūzija, švedi- kolonos pagalba). Sovie

tiškas blokas nebalsavo 
nei prieš nei už. Jis yra 
nuomonės, kad agreso
rius tik tas, kas puola 
atomine bomba. Priimto
je rezoliucijoje ginklo rū
šis nenurodyta. Antra re
zoliucija rekomenduoja
ma susitikti penkioms di
džiosioms valstybėms ir 
aptarti jas skiriančius 
klausimus.

ja, Sovietų* Sąjunga, ir 
Uragvajus;

4. Saugumo Taryba įpa
reigojama parengti planą 
tarptautinei armijai su
daryti.

Pilnaties posėdžio pir
mininkas Nasrollah En- 
tezam, Irano atstovas, 
pareiškė, kad tai yra vie
nas iš pačiųjų svarbiųjų 
nutarimų per tuos penke
rius metus, kuriuos Jung
tinės Tautos išgyveno. 
Jis ragino visas tautas 
remti šią rezoliuciją, ku
ria siekiama sudrausti 
agresorius ir užtikrinti 
pasaulyje taiką.

Valstybės sekretorius 
Dean Acheson kalbėda
mas Vašingtone pareiškė, 
kad • tai 
žingsnis 
saugumą.
kritišku momentu stipri
na Jungtines Tautas, pri
sideda prie taikos išlai
kymo”.

“yra istorinis 
į kolektyvinį 
Visi, kas šiuo

ANNA PAUKER -
STALINO MEILUŽE?

Viena, Austrija. — Jau į kurį 
gana ilgas laikas, kai Ru
munijos žymi komunistė 
Anna Pauker, rabino 
duktė, niekur viešai nesi
rodo ir spaudoje nemini
ma. Iš anapus geležinės 
sienos ateina įvairiausi 
gandai. Vieni sako, kad 
tas “Rumunijos diktato
rius su sijonu” sulaukė 
tokio pat galo, kaip Di- 
mitrovas, tik nebuvo vie
šai ir iškilmingai palai
dota, nes “nesirgo”. Kiti 
spėjo, kad ji užėmė slap
tą ir svarbų postą Ko- 
minforme arba yra jo pa
siųsta su specialia misija

nors satelitinį 
kraštą. Vienas gandas 
tvirtina, kad ją pasikvie
tė Stalinas į savo ištai
gingą vilą Kaukaze “pa
silsėti”, nes moteris jis 
labai mėgsta ir maino. 
Anna Pauker jam buvo 
kaip duktė — turėjo net 
retą teisę su juo privačiai 
telefonu kalbėti.

Kai kam ir karas pelningas
New Y’ork. — United 

Statės Steel Co. praneša, 
kad per paskutinius de
vynis mėnesius ji turėjo 
grynų pajamų $178,821,- 
540. Tai yra didžiausias 
uždarbis nuo 1917 metų.

Ispaniją įsileidžia į Jung
tines Tautas '

Vašingtonas. — Jungti
nių Tautų maisto ir že
mės ūkio organizacija, 
kuri apima 63 kraštus, 
sutiko į savo tarpą priim
ti ir Ispaniją. Už priėmi
mą balsavo 38, vienas 
prieš ir 9 susilaikė. La
biausia spardėsi ir prieš 
balsavo Jugoslavija. Mat, 
ji labai užinteresuota 
gauti maisto savo badau
jantiems gyventojams ir 
nenori, kad Ispanija mai
šytus!. Jos atstovas Sta- 
ne Krasovec pareiškė, 
kad Franco režimas yra 
hitlerizmo liekana Euro
poje”.

(Įdomu būtų žinoti, ko
kia liekana yra Jugosla
vijos komunistinė dikta
tūra ir kodėl ten atsirado 
badas po tokiu “laimin
gu” kūjo ir pjautuvo žen
klu?).

MacArthuras apie naują invaziją Korėjoje. — 
— Mandžurijos sieną perėjo didelės masės komunis
tų su sovietiškais ginklais. — Rimta tarptautinė pa
dėtis.

Tokyo.—Jungtinių Tau
tų vyriausias kariuome
nės vadas Gen. MacAr
thuras lapkričio 6 d. vie
šai pareiškė, kad į Man- 
džuriją yra įsiveržusios 
didelės komunistų pajė
gos, visiškai naujos, stip
riai ginkluotos ir gerai 
parengtos kovai. Jos pa
sirodė po to, kai šiaurie
čių komunistų armija bu
vo jau visai palaužta ir 
nepajėgi spirtis sąjungi
ninkams. Ši svetima ar
mija yra gerai aprūpina
ma iš tokios srities, kuri 
išeina už karo veiksmų 
ribos. MacArthuras čia 
nepaminėjo Mandžurijos 
nei Kinijos, bet iš tų žo
džių aišku, kad jas turė
jo galvoje.

Toliau jis nurodė, kad 
ta svetima kariuomenė 
įsikišo į karą nieko ne- 
įspėdama ir tuo sulaužy- 
daba tarptautinius karo 
teisės nuostatus. (Kaip 
jau žinoma, ta kiniečių 
armija buvo užmaskuota 
apie 50 mylių į pietus nuo 
sienos ir puolė iš pasalų, 
turėdama tikslą apsupti 
ir sunaikinti Jungtinių 
Tautų kariuomenę). Mae- 
Arthuras nurodė, kad to 
buvo išvengta pasitrau
kiant. “Tolimesni karo 
veiksmai parodys”, kal
bėjo jis, “kiek ta svetima 
armija reikšis toliau ir 
kaip ji rems jau sumuš
tus korėjiečius komunis
tus. Tai gali turėti nepa
prastos reikšmės visai 
tarptautinei padėčiai”.

Seoul.—Kariniai sluoks
niai Korėjoje teigia, kad

Siūlo tartis dėl Vokietijos
Vašingtonas. —Maskva 

yra įteikusi notas JAV, 
Britanijai ir Prancūzijai. 
Siūlo tartis dėl Vokieti
jos suvienijimo. Vakarie
čiai laikosi rezervuotai. 
Mano, kad iš tokių dery
bų nieko neišeis, jei jos ir 
įvyktų.

yra įsiveržusios apie 6 ki
niečių divizijos, gerai gin
kluotos moderniškais so
vietų ginklais. Stipriai 
reiškiasi ir sovietinė 
aviacija su sprausminiais 
(jet) lėktuvais. Mandžu- 
rijoje esą sutelkta dar 
apie 300,000 karui pa
rengtų kiniečių, o kitą 
tiek gali būti pašaukta 
kiekvienu metu. Jei jos 
pultų Korėją, tai sąjun
gininkams tektų trauk
tis, kaip ir pirmomis Ko
rėjos karo dienomis. Tai 
reikštų taip pat naujo pa
saulinio karo pradžią.

Vašingtonas.— Vašing
tono kariniuose sluoks
niuose kalbama, kad Ki
nijai bus patiektas ulti
matumas atitraukti ka
riuomenę iš Korėjos arba 
tuojau bus sunaikintos 
elektros jėgainės ant Ya- 
lu upės, kas skaudžiai pa
liestų visą Mandžurijos 
pramonę. Taip pat Kini
jos agresinis veiksmas 
ruošiamasi iškelti Saugu
mo Taryboje ir Jungtinių 
Tautų pilnaties posėdyje.

Kunu, šiaurės Korėja. 
— Karo korespondentai 
teigia, kad paimti į ne
laisvę kiniečiai tvirtina, 
jog kinų invazijai vado
vauja jų pasižymėjęs 
gen. Lin Paio, įveikęs 
Čiankaišeką. Geležinkelis, 
kuris veda nuo Mandžu
rijos į Mukdeną, yra per
imtas karinės vadovybės, 
o Port Artūro ir Daireno 
uostuose įvesta karinė 
padėtis. Abejuose uostuo
se esančios stiprios So
vietų laivyno pajėgos, 
(daugiau 2 pusi.).

v •

KINIJOS AGRESIJA PASKU
BINS MOBILIZACIJĄ

JAVVašingtonas.
kariniai sluoksniai mano, 
kad Kinijos agresija Ko
rėjoje stipriai paveiks 
mobi lizacijos planą 
(draft). Sekančiais me
tais per tris mėnesius ga
li tekti pašaukti į kariuo
menę daugiau vyrų negu 
140,000, kaip buvo numa
tyta. Tuo tarpu imama 
nuo 40,000 iki 45,000 kas 
mėnuo. Tas skaičius gali 
tekti pakelti iki 25,000. 
Papildomą skaičių suda
rytų vedę vyrai, praėju
sio karo veteranai ir vy
resni negu 25 metų. Taip 
pat , būtų mažiau atsi
žvelgta į sveikatos kliūtis 
ir išlaikomus asmenis 
(dependents). Tetos, dė
dės ir kiti giminės nebū
tų įskaitomi į išlaikomus. 
Projektuojama pailginti 
ir karo tarnybos laiką iki 
30 mėnesių. Visam tam 
tektų keisti mobilizacijos

įstatymą. Jei padėtis pa- 
ąštrėtų, jis tuojau būtų 
patiektas Kongresui per
svarstyti.

eįįip <

JAĮftfc t**A
Gen. Al. Juin, ligi šiol buvęs 

vyriausias prancūzų kariuome
nės vadas Maroke, yra siun
čiamas į Indokiniją, kur komu
nistai prancūzams sudavė 
skaudžių smūgių.
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*■« a u jas sveuijos samius uusunas Vi

Kazys Verzikas

Cicero, Illinois. — Teherano - Jaltos slaptų kon
ferencijų nutarimai yra žaizda, kuri nuoląt skauda, 
niekada neužgija ir neužgys, kol nebus padaryta di
delė operacija. Tą žaizdą kenčia daugelis milijonų Eu
ropos tautų, kurios tų konferencijų pasėkoje atiteko 
Sovietų vergijai ir dabar yra be pasigailėjimo žudo
mos. Tai atsitiko po to karo, kuris buvo vestas tautų 
išlaisvinimo vardu prieš tironus ir pavergėjus. Retai 
kada istorija yra mačiusi didesnę nteisybę ir pasity
čiojimą iš mažųjų tautų pasitikėjimo.....

Betgi labai įdomus ir viltį teikiąs yra tas daly
kas, kad tą skausmą jaučia ne vien tik tos tautos, 
kurios krito aukomis Jaltos - Teherano prekybos. Tą 
skausmą jaučia ir 
tautos, kurios vie 
žmonijos laisvę ir teišing 
lyje-'

Svarbiausia vieta šiuo atžvilgiu tenka Amerikai. 
Amerikos tauta yra pagarsėjusi kaip labai realistiš
ka ir daugiau medžiaginių gėrybių siekianti tauta. Ir 
vis dėlto, nepaisant to fakto, Amerikos tautoje teisin
gumo jausmas ir sąžinės balsas turi didelį svorį. 
Dažnai daug didesnį, negu paviršutiniškai žiūrint ga
lėtų atrodyti.

Štai atėjo dabartiniai rinkimai. Ir Jaltos žaizda 
staigiai kaikur Amerikoje iškilo į patį paviršių. Res
publikonų kandidatai į senatorius ar į atstovų rū
mus Jaltos neteisybę vartoja kaip mirtiną argumen
tą prieš savo konkurentus demokratus. Kodėl? Ką 
tatai reiškia? Iš kur toks susirūpinimas kitomis, net 
Europos tautomis?

Šiuo momentu ne tiek yra svarbu svarstyti, kiek 
yra nuoširdūs vieni ar kiti, kurie griebiasi dabar to 
argumento, kad pasiektų asmeniško tikslo — laimė
tų rinkimus. Šiuo laiku labai įsidėmėtina kitas fak
tas. Būtent faktas, kad Jaltos žaizda yra jaučiama 
Amerikos tautoje, kad ją operuojama tokia proga 
kai renkami Amerikos svarbiausieji valstybes orga
nai: Senatas ir Atstovų Rūmai.

Kokios iš to išvados? Dvigubos. Visų pirma ta 
išvada, kad Jaltos neteisybės atitaisymo reikalas 
staigiai ir netikėtai iškyla rimtų įvykių proga ir su 
tuo reikalu skaitosi žmonės, kuriems gal tas reikalas 
pirmiau kuo mažiausiai rūpėjo Tokių ir dar dides
nių įvykių ateityje dar bus daug. Bus ir tarptautinio 
pobūdžio įvykiai, kur jau ne pavienis asmuo (koks 
nors rinkimų kandidatas), bet valstybės bus privers
tos skaitytis su tos neteisybės atitaisymo būtinumu. 
Tai vienas dalykas.

Antras dalykas dar svarbesnis ir dar labiau įsi
dėmėtinas. Šitie faktai labai vaizdžiai ir įtikinančiai 
parodo, ką gali pavienio žmogaus nusistatymas ir 
veiklumas. Nei vienas rinkimų kandidatas nebūtų 
lietęs tų opių Jaltos reikalu, iei i»«s nebūtų įsitikinęs, 
kad piliečiai - rinkėjai to iš jo reikalauja ir kad ty
lėjimas tuo klausimu gali kainuoti jam dešimtis ir 
daugiau tūkstančių negautų balsų, o gal ir senato
riaus titulo. O tie balsuotojai ir rinkėjai yra Sovietų 
pavergtų tautų kilmės :žmonės (lietuviai, lenkai, uk
rainiečiai ir kt.) ir visi kiti, kurie ne vien žodžiais, 
bet ir savo sąžine remia laisvę ne tik Amerikoje, bet 
ir visame pasaulyje. ' •*'

Abi tos išvados rodyto parodo, ką dabar ir neto
limoje ateityje turi daryti visi tie, kurie nuoširdžiai 
trokšta matyti Ameriką kaip pasaulio išvaduotoją 
iš sovietiškos vergijos.

ugęįį^ kitų tautų. Ypačiąį tos 
būdu atsakomingofi už 
taikos išlaikymą pasau

J

Neseniai įvykęs pasikė
sinimas prieš, prezidentą 
Trumaną dar kartą pa
tvirtina, kad politiniame 
gyvenime yra veiksniai, 
kurie savo tikslams siekti 
vartoja ir terorą. Tuo at
veju, kai norima įgyven
dinti idėja, kuri neturi 
pritarimo visuomenėje, o 
jos sumanytojai pakan
kamos fizinės jėgos jai 
prievarta įgyvendinti ne
turi, jie veikia iš pasalų, mybė Panamos 
teroru. Kai teroristai 
klastingos propagandos 
ar apgaulės būdu įsigyja 
pakankamos fizinės jė
gos, — kas yra charakte
ringa komunistams, na
ciams ir fašistams,— sie
kia savo tikslų teroru or
ganizuotu būdu:: per Če
ką. GPU, NKVD, geštapą 
ii- panašiai. Teroras, ar 
jis vykdomas totalitari
nio rėžimo organizuotai, 
ar atskirais teroristiniais 
aktais, inspiruojamas iš 
kitur, yra aiškiausias įro
dymas, kad norima įgy
vendinti idėja neturi vi
suomenėje pritarimo.

Paskutiniai įvykiai 
Puerto Rico saloje ir pa
sikėsinimas prieš prezi
dentą Trumaną tai pa
tvirtina. Tiesa, kartais 
pasikėsinimas būna ir ne
normalumo išdava: iš tri
jų nužudytų Jung. Valst. 
prezidentų, tik vienas bu
vo sąmoningai organizuo
tas 1864 m. prieš trečiąjį 
Amerikos prezidentą Ab
raomą Lincoln. Vėlesnieji 
kiti du prieš prezidentą 
James A. Garfield ir Wil-

liam McKiniey buvo ne
normalaus proto žmonių, 
sergančių didenybės ma
nija, padariniai.

Paskiausias pasikėsini
mas prieš prezidentą Tru- 
maną, nors buvo vykdo
mas nelabai įtikimu nor
maliam žmogui būdu, bet 
vis tik organizuotai ir 
net turi išorinės inter
vencijos pobūdį. Matyti, 
kam .nors nepatinka ra- 

t kanalo 
srityje, kuriame yra apie 
2 milijonų gyventojų A- 
merikos globojama Puer- 
to Rico sala, ir ėmėsi ją 
drumsti, o gal ir buvo no
rėta išnaudoti tą padėtį, 
kaipo priežastį pasikėsi
nimui prieš prezidentą 
Trumaną pridengti ir iš
šaukti Jung. Valst. admi
nistracijoje taip svarbiu 
momentu tam tikrą są
myšį, jeigu pasikėsinimas 
būtų pavykęs.

Amerikos globojama 
Puerto Rico sala turi sa
vo vyriausybę, krašto gy
ventojų pastatytą laisvų 
rinkimų būdu, ir daugu
ma jos gyventojų demo
kratine tvarka Amerikos 
globoje patenkinti. Tik 
nedidelė grupė kraštuti
nių nacionalistų ir dar 
mažesnė grupė komunis
tų pradėjo kelti krašto 
Viduje riaušes, kurias 
krašto policija greitai lik
vidavo, nes krašto viduje 
pritarimo, išskyrus kele
tą nacionalistinių ir ko- 
munistinių fanatikų, ne
turėjo. Taigi paskutiniai 
įvykiai Puerto Rico salo-

EUROPOS TARYBĄPRIEME 
ŽMOGAUS TEISIŲ STATUTĄ

Roma — Lapkričio 3 d. 
Europos Ministerių Tary
bos Komitetas sudarymui 
žmogaus teisių statuto 
pranešė, kad statutas, ku
ris buvd vienbalsiai priim
tas š. m. rugpiūčio 25 d. 
15-kos tautų Europos Ta
rybos konsultatyviniame 
susirinkime Strasburge, 

naujo 
ginti

virsta įkūnijimu 
žmogaus teisėms 
statuto.

Italijos užsienių
lų ministeris Carlo Sfor-

GYVENIMAS BUS SUNKUS 
KELERIUS METUS

reika-

za pranešė, kad naujas 
charteris bus pasirašytas 
13-os Europos tautų už
sienių ministerių atstovų. 
Naujoji žmogaus teisių 
konvencija numato, kad 
Tarybos nariai galės 
kreiptis į tarptautinį teis
mą dėl kurio nors jos na
rio demokratinių teisių 
pažeidimo. Susitarimas 
turi 68 straipsnius ir api
ma politinės laisvės, nusi
žengimus prieš rinkimų 
laisvę ir individualines 
laisves.

je ir su jais susiję kiti 
yrą taikos priešų pada
ras. Šiuo atveju taikos 
priešų teroristinė veikla 
pareikalavo, įskaitant ir 
pači^ Puerto Rico salą, 
tik apie pusę šimto gyvy
bių.

Jeigu teroristams pa
vyksta pasigauti pakan
kamos fizinės jėgos vi
suomenei nepageidauja
moms idėjoms įbrukti — 
nelaiming i a u s i a s tas 
kraštas: plūsta ašarose 
ir kraujuose. Tokiais pa
vyzdžiais, kur organizuo
tu būdu buvo vykdomas 
teroras, buvo nacinė Vo
kietija ir fašistinė Itali
ja; dabar yra Jugoslavi
ja ir su visais savo sate
litais Sovietų Rusija. So
vietų Rusija yra nelai
mingiausias šiuo atžvil
giu kraštas, nes čia orga
nizuotu būdu teroras 
vykdomas jau 32 metai. 
Ši teroristinė sistema pa
reikalavo milijonus gyvy
bių aukų, kita tiek pri
vertė apleisti savo gim
tuosius kraštus ir šimtai 
milijonų gyvena nuolati
nėje teroro baimėje. Pats 
šis sistemos vykdymo 
įrankis, kuris pradžioje 
buvo pavadintas “Čeką”, 
būdamas perdaug susi
kruvinęs, jau kelis kar
tus keitė savo išviršinį 
rūbą: “čekos” rūbą pa
keitė “GPU”, gi šios pa
starosios “NKVD” ir šios 
dabartinė NBVD.

Organizuotu būdu vyk
domo teroro auka dabar 
yra mūsų kraštas Lietu
va ir gyventojai šimtais 
tūkstančių išžudyti, kalė
jimuose pūdomi, uždaryti 
koncentracijos stovyklo
se ir išblaškyti po visą 
pasaulį tremties varge.

J. L-kas.

Vašingtonas. — Alan 
Valantine, JAV ekonomi
nės stabilizacijos direk
torius, kalbėdamas viena- 
name susirinkime Va
šingtone, pareiškė, kad 
amerikiečiai turės kele
rius sunkius metus. Jis 
nurodė, kad maisto kai
nos turės dar kilti, o su
varžymai plieno pramo
nėje pabrangins ir pa-

sunkins gauti automobi
lius, šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, radijo ir te
levizijos aparatus. Jis ra
gino vistis susispausti, 
nepasiduoti pesimizmui, 
bet ir neleisti savęs ap
gauti nepagrįstam opti
mizmui.

Teisingumas išaukština tau
tas, o nuodėmėse jos suskurs
ta. (Pat. 14, 24).

Angliskai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

Haruui -VF. Johson iš Wake- 
field, Mich., kariavęs Korėjo
je, gydomas Chkagos jūrinin- 

ligoninėje. Jis yra vienas iš 
tg kariq, kuriuos surištus su
šaudė komunistė mergina. H. 
Johnson buvo rastas sunkiai 
sužeistas ir be sąmonės.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.
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Maskva jau kariauja ir 
kiniečių krauju

Amerikiečiai buvo pakliuvę į žnyples
Amerikiečių ir korėjiečių kariniai daliniai, stū- 

męsi prie Yalu upės, buvo praėję stiprias nepastebė
tas kiniečių pozicijas. Apie dvi kiniečių divizijos, pa
sirodė, buvo peržengusios Korėjos sieną ir apsikasu- 
sios apie 50 mylių į pietus, ties Unsan. Sąjunginin
kams prasiveržus į priekį, jie buvo užklupti stiprios 
priešo ugnies. Trys amerikiečių batalionai skaudžiai 
nukentėjo. Apie 500 karių žuvo arba paimti į nelais
vę; kiti išblaškyti. Vienas batalionas prasimušė iš 
apsupimo, o likę dar kovoja, atskirti nuo savųjų. Vi
sas sąjungininkų frontas atitrauktas 50 mylių į pie
tus. Naujos amerikiečių pajėgos priešą sulaikė lini
joje tarp Kunu ir Sudong.

Padėtis laikoma rimta
Kiniečiams įsiveržus į Korėją, susidarė ne uja 

karo padėtis. Sąjungininkų viltis jį greitai baigti pa
laidota. Prieš juos atsistojo apie 50,000 kiniečių ir 
apie 60,000 korėjiečių komunistų, vėl surikiuotų ir 
ginkluotų. Ateina ir nepalankus karui žiemos metas. 
Sąjungininkams iš naujo reikia įtempti jėgas, ga
benti naujos kariuomenės ir ginklų. Kuo tas viskas 
baigsis, neaišku. Gen. McArthuras tai laiko “rimta 
padėtimi”. Mįslę sudaro kiniečių diktatorius Mao- 
Thseng. Neaišku, ko jis siekia: išvaryti vakariečius 
visai iš Korėjos ar tiktai išsaugoti elektros jėgaines 
prie Yalu upės ir dalį Korėjos teritorijos Kim II Sur- 
go komunistinei vyriausybei. Abiems atvejais kom
plikacijos neišvengiamos.

Kiniečiai siundomi prieš Ameriką
Peipingo komunistų radijas kelias dienas iš eilės 

pranešinėjo apie masinius mitingus Mandžurijoje ir 
visoje Kinijoje. Mitingai nukreipti prieš amerikie
čius, kovojančius Korėjoje. Jie vadinami “žmogėd
roms, kuriuos reikia laiku nušauti, jei nenorima, kad 
jie ateitų į pačius kiniečių namus”. Apie tai, kad 
amerikiečiai Korėjoje kovoja ne vieni ir kad karas 
yra vedamas Jungtinių Tautų vardu, nieko neužsi
menama. Ši propaganda turi neabejotiną ryšį su Ki
nijos atviru įsikišimu į Korėjos konfliktą. Ligi šiol 
Korėjos komunistams teikęs pagalbą tik slaptai, da» 
bar Mao- Thsengas pasiuntė savo uniformuotus ir 
ginkluotus dalinius. Kariuomenės instruktoriai ir 
ginklai yra duoti Maskvos. Ji kariauja kiniečių krau
ju.

m Karo suniokotai Korėjai atstatyti Jungtinės 
Tautos numato skirti 250 milionų dolerių.

m Kiniečiai, įsiveržę į Korėją, kovoja ne tiktai ru
siškais, bet ir amerikiečių ginklais. Savo inetu jie 
buvo duoti Čiankaišekui.

■■ Seoul mieste amerikiečių kariuomenė kasdien 
duoda nemokamai pietus apie vienam milionui gy
ventojų.

■■ Pietų Korėjos vyriausybė apskaitė, kad karo 
metu užmušta 109,417, sužeista 89,115, dingo be ži
nios 75,917 ir paimta į nelaisvę 9784; viso nukentėjo 
284,233 korėjiečių.

— Kiniečių radijas pirmą kartą užsiminė apie din
gusį gen. VVilliam F. Dean. Buvo pareikšta, kad jo li
kimą nusprendė amerikiečių artėjimas prie Mandžu- 
rijos sienos. Iš to dar neaišku, ar jis gyvas.

m Amerikiečių belaisviai, komunistų paimti, yra 
išgabenti į Mandžuriją.

m Formozoje, nacionalistinės Kinijos valdomoje, 
jaučiamas tam tikras džiūgavimas dėl Kinijos įsiki
šimo į Korėjos karą. Manoma, kad tai bus pradžia 
vi'Soš Kinijos išlaisvinimo iš komunizmo priespaudos.

— Jungtinių Tautų komisija Korėjai suvienyti ir 
atstatyti pirmo posėdžio susirenka lapkričio 20 d. 
Tokyo, Japonijoje. Galimas daiktas, kad jai bus pa
vesta ištirti Kinijos įsikišimą į Korėjos karą.
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Neįvykusi revoliucija
Kalbėdamas San Francisco mieste, prezidentas 

Trumanas teisingai nurodė, kad bolševikų gyrimasis 
revoliucija yra neteisingas. Revoliucija dažniausia 
siekiama ką nors pagerinti, išsilaisvinti iš priespau
dos, pasistūmėti pažangos keliu. Tiktai mažesni per
versmai, kurių taip pat pasitiko, kartais siekia už
grobti valdžią vienai klikai be aukštesnių tikslų.

Spalio revoliucija kaip tik nuėjo šituo siauru ke
liu. Tai jau nebe revoliucija, o paprasčiausia tyrani- 
ja. Ji nuvertė baltąjį carą, bet rusų tautai užkrovė 
ant sprando dar žiauresnį raudonąjį Įsiviešpatavo ne
didelė Politbiūro klika, kuri savo prievartos rankose 
turi ne tiktai visą rusų tautą, bet ir pačią komunis
tų partiją pačioje Sbvietų Sąjungoje ir visame pa
saulyje. Tai yra tiktai aklas įrankis tos mažos klikos 
užgaidoms vykdyti.

Rusų tauta taip apvilta, kaip niekas dar pasau
lyje nebuvo niekada apviltas. Caro laikais žmones 
trėmė į Sibirą, nes jie norėjo demokratiškai valdytis. 
Dabar jie milijonais vėl tremiami į Sibirą, nes revo
liucija demokratijos nedavė. Caro laikais žmonės 
norėjo nusikratyti policinės priespaudos ir persekio
jimo. Dabar jie turi tokią bolševikinę policiją, kuri 
seka kiekvieną žingsnį ir net kiekvieną mintį. Caro 
laikais žmonės norėjo gauti daugiau žemės iš didžių
jų žemvaldžių — visokių kniazių, generolų, grafų ir 
dvarininkų. Dabar jie neturi nei sklypelio savos že
mės, o tik didelius valstybinius dvarus su naujais 
ponais — politrukais ir komisarais. Jaro laikais bu
vo kovota dėl konstitucijos ir laisvų rinkimų. Dabar 
jie šimtu procentų renka tik tą, ką komunistų parti
ja įsako, o staliniška “saulės konstitucija taip svili
na, kaip nesvilino nei Jonas Žiaurusis. Ir šis caras 
sadistas dabar yra bolševikų laikomas herojumi.

Tai nėra revoliucija, nei jokia pažanga. Ji žmo
nių neišlaisvino, bet juos pavergė. Ji atnešė žmonėms 
skurdą, badą ir vargą. Ji milijonus nužudė ir milijo
nus sukišo į vergų darbo stovyklas. Geriau ją ir bū
tų vadinti vergijon vedančia revoliucija pagal pačių 
bolševikų himną “Pirmyn, vergai nužemintieji!” Pir
myn į barbariškus laikus, kuriuos pasaulis jau buvo 
seniai pamiršęs.L. Kn-va.

Kasmet, jau 33' metai, i 
lapkričio mėn. pradžioje 
bolševikai savo revoliuci
jos sukaktį atžymi įpras
tomis demonstracijomis 
ir masiniais mitingais. 
Jei techninės priemonės 
leistų, tai garsiakalbiai, 
radijas, prožektoriai, pa
trankų salvės ir įdūkęs 
riksmas drebintų visą že
mę.

Prieš 33 metus rusų re
voliucija prasidėjo šūkiu 
ir himnu griauti visą iš 
pamatų. Istorija galės 
konstatuoti, kad šios re
voliucijos himnas buvo 
vienintelis daiktas, nuo
sekliai išlaikytas— griau
ta iš paties ir su įtūžimu 
visos žmonijos atramos: 
moralinės, religinės, tau
tinės, socialinės ir huma
nistinės. O kas jų vietoje 
pastatyta ? Prievarta ir 
kančia, be vilties ir be 
pasigailėjimo. Galima bū
tų viso to ir neminėti jei
gu tai būtų vienos rusų 
tautos reikalas. Bet taip 
nėra, ir taip nebuvo gal
vota iš pat pradžių. Kas 
yra skaitęs “KP (b) isto
riją”, žino, jog Rusija bu
vo parinkta tiktai baze 
pasaulinei revoliucijai. 
Jos padegėjai gerai nusi
vokė, kad Rusija mažiau
siai tiko tam savo skur
džia pramone ir negausiu 
miestišku proletariatu, 
bet geriausiai tiko savo 
tamsumu ir žema kultū
ra. Čia galima buvo lai
dyti į žmones - bet kurie 
melagingiauši šūkiai ir 
suokti visokiausios fan
tazijos, ir jos lipte lipo 
prie žmonių, kurie gyve
no tamsoje, o akys jų 
rąibo, pažiūrėjus į ponų 
karietas ir carinių valdi
ninkų ordinus. Kodėl pa
čiam taip negyventi ir vi
so to neturėti už dyką, be 
pastangų, be darbo, o 
tiktai išsidalinus ponų 
turtą (“grab nagrableno- 
je”). Dėl to buvo pakur
tos pačios žemiausios 
žmonių aistros — buvo 
grobta, ir žudyta iki per-

sisotinimo. O paskui žmo
nės išvydo, kad turtas 
sutekėjo į naujų buržujų 
saujas ir nauji ordinai 
sublizgėjo ant rėksnių 
krūtinės. Žmogus gi pali
ko dar didesnis skurdei- 
va, dar sunkesnė prislėgė 
jį našta, nes jis save triū
su, savo prakaitu, 
nelaisve ir krauju 
krauti kapitalus, 
švaistosi po visą 
pasaulinei revoliuc i j a i 
įžiebti. Rusų tauta yra 
tiktai kovos laukas, ir 
dėl to yra taip baisiai su
trypta. Nė viena tauta 
istorijoje nėra dar išgy
venusi tokios baisios tra
gedijos - savižudystės dėl 
fikcijos, dėl miražo, kuris 
vadinamas “žemės rojų- 
mi .

Jau dabar, po 33 metų, 
yra aišku, kad marksisti
nė pasaulio tvarka, at
remta vien į žmogaus gy-

savo 
turi 

kurie 
žemę

vuliškumą, viską sugyvu- 
lina. Neprotingus gyvius 
dar tvarko instinktas, o 
sugyvulėjęs žmogus savo 
siausmui ir aistrai netu
ri jokių varžtų. Dėl to ni
šų revoliucija, kuri pasi
rėmė pačiais žemiausiais 
žmogaus geismais, *graso 
kaip lavina užlieti visą, 
kas dar žmogų išlaiko 
žmogumi. Ji nesiskaito su 
jokiomis priemonėmis, su 
jokiais Dievo ar žmogaus 
įstatymais. Jai nėra nie
ko pastovaus, nieko šven
to ir nieko absoliutaus, 
išskyrus tą vieną tikslą— 
užvaldyti pasaulį. O kas 
po to? Nuolatinis valy
mas ar valymasis, iki bū
tų nuvalyta žmonių gimi
nė nuo žemės veido. Juk 
negalima patikėti, kad 
visi žmonės visam pasau
lyje visą laiką būtų visiš
kai vienos minties.

Rusų revoliucija kalba

zlotą sulygino su

Lenkijoje pra
vesta nauja pinigų refor
ma. Ji senąjį lenkų pini- 
84 
rusišku rubliu. Už naują
zlotą skaitoma 100 senų
jų. Prekių kainos palik
tos trigubai aukštesnės. 
Tuo būdu žmonės apiplėš
ti valstybės iždo naudai. 
Tai jaučia ir pati Lenki
jos komunistinė vyriau
sybė. Finansų ministeris 
Konstantinas Dabrovvski 
pareiškė, kad “valstiečiai

neišven- 
šešerių

reforma

neužčiaupta burna apie 
žmogų, kuris spjovė į 
Dievą, moralę ir kultūrą, 
ir dėl to dabar spjaudo į 
visus žmones ir net pačią 
savo tautą. Kas nežino 
rusų patarlės .“Nusi
spjaut” (Napliavat). O 
tuo prieš 33 metus kaip 
tik pasirėmė labai gud
rūs "pasaulio naujinto- 
jai”. Pr. Eivydas.

ir darbininkai turės pasi
aukoti, bet tai 
giama, vykdant 
metų planą”.

Nauja pinigų
siekiama kelių tikslų: 1. 
palikti be pragyvenimo 
šaltinių tuos, kurie buvo 
kiek pinigo susitaupę ir 
nesidėjo prie komunistų; 
jie bus priversti dėl duo
nos kąsnio pasidaryti 
nuolaidesni; 2. norima 
Lenkijos gyvenimą prily
ginti sovietiškam, nes ir 
sugriautoje Lenk i j o j e 
žmonės gyveno dar ketu
ris kartus geriau, negu 
Sovietų Rusijoje; 3. So
vietų Rusija siekia iš sa
vo satelitų išplėšti veltui 
viską, ką tik gali.

Laukiama, kad panaši 
reforma palies ir Čekiją, 
kur žmonių gyvenimo 
štandartas yra dar 10 
kartų geresnis, kaip ru
siškojo rojaus.

Spalio revoliucijos pasekmės
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Tačiau Visdalytė mokėjo
juokus krėsti ir nebūtus daiktus pasakoti. 
Ta jos savybė labai Berdičevai patiko. Berdi- 
čevos pareigos nebuvo lengvos. Iš prigimties 
kita, žiauri egoistė, žiūrinti į savo artimus 
su šalta panieka, turėjo apsimesdinėti ma
lonia, net meilinga nuotaika, kad įtrauktų 
areštantes į prisipažinimą ir savo draugų iš
davimą. Toks apsimetimas kaštuoja daug 
nervų sukrėtimo, tad kartais pabaigus dar
bą, ji jautėsi visai išsisėmusi ir fiziniai su
smukusi. Tokiose valandose Visdalytės juo
kai ir skystos pasakos buvo jai tikras poil
sis. Ji paėmė Aleksandrą iš virtuvės į savo 
tarnybą ir praminė ją Šurka. Nekoks tai var
das, nes skamba kaip žiurkė. Na, žiurkė, tai 
žiurkė, — mintyjo Visdalytė. — Ir elgsiuosi 
kaip žiurkė: kiek įmanydama graušiu surū
dijusią grandinę!

Berdičeva labai dabojo, kad Danutė būtų 
nuo visų atskirta, ir pradžioje net Šurkos 
prie jos neprileido. Tačiau palaipsniui jos 
budrumas kiek atslūgo, ypač, kad abidvi 
merginos neparodė nė mažiausio noro susi
pažinti. Tik kartais vogčiomis susimerkdavo. 
Ta nebylia tarme pasisakė kas esą: viena ak
tyvistė, kita ryšininkė. Kalbėtis nebe reikė
jo. Nematomas rankų susisiekimas, spuste
lėjimas, vos pastebimas* alkūnių susidūri
mas, akių mirktelėjimas — tai abėcėlė, ku
rią kiekvienas pogrindžio dalyvis ir dalyvė 
gerai mokėjo. Kartais pasitaikydavo proga 
vienu kitu žodžiu pasikeisti.

Gavus tris dienas laiko pasiruošti pokal

biui su Balaganovu, Danutė signalizavo Šur- 
kai, kad aptartas momentas jau artėja ir 
prašė paaiškinti, kas jai darytina. Šurka tik 
tiek signalizavo, kad bus dvi moterys ir du 
karininkai, ir liepė daryt, ką jie pasakys, 
šykščios tai informacijos, bet vis šį tą nuro
do. Du karininkai ją palydės, ar gal tik vie
nas lydės, o kitas mėgins patraukt į save dė
mesį, kad ji galėtų su kitu į saugią vietą nu
vykti. Čia jau maždaug aišku, bet kas tos 
trys moterys? Na, ji viena, Šurka antra, o 
kas trečia? Berdičeva sąmoksle negali daly- 
vaut, ir ją kaip tiktai reikia pašalint. Tai gal 
ta trečioji moteris Chają pašalins? Bet kas 
ji? Čia jau tai tikras galvosūkis. Kad Bala- 
ganovo dėmesį reikia ko daugiausiai užimt, 
tai savaime suprantama. Tačiau kas tą užda
vinį atliks? Ji pati turi pabėgt, Šurka tam 
negali būt panaudota. Berdičeva? Tai neįma
noma. Čia turi būt dar viena moteris. Iš kur 
ji atsiras? Danutė taip ir neišrišo to klausi
mo.

Jai taip besikamuojant, antrą dieną Ber
dičeva atsivedė vieną jauną, puošniai pasirė
džiusią ponią ir pareiškė, kad ši dama taip 
pat palaikys Danutės draugystę ir padės jai 
įsigilinti į komunizmo idealus bei persiauk- 
lėti ištikimybėje Sovietų tvarkai. Tai esanti 
panelė Olga Bludova, tik ką grįžusi iš Pary
žiaus, kur savo akimis stebėjusi kapitalizmo 
žlugimą. Ar gi čia būtų ta trečioji moteris? 
Vargu beįmanoma. Labai graži, simpatinga, 
bet labai šaltai su Danute pasisveikino ir iš
didžiai akis nuleido. Tačiau, Berdičevai mo
mentui nusigrįžus, Olga žaibo greičiu signa
lizavo: esu pogrindžio aktyvistė! Danutė vos 
nesuriko iš džiaugsmo .Vos-vos susilaikius, 
ji jau šaltai į Olgą žiūrėjo, nes Berdičeva 
staigiai į jas atsigrįžo. Berdičeva pradėjo 
kalbėti, bet Olga visai jos neklausė. Ji tik 

retkarčiais vogčiomis į Olgą žvalgėsi ir mąs
tė:: O, kiek vyrų ir moterų graužia tą surū
dijusią nelaisvės grandinę!

— Mūsų didysis Stalinas, — kalbėjo Ber
dičeva, — tiek patobulino Markso teoriją, 
kad šimtui metų nuo to didingo genijaus mir
ties praslinkus, jo gražios svajonės virto rea
lybe. šimtai milijonų laimingų jo pasekėjų 
liūdyja, kad iš ano genijaus sapno šis geni
jus padarė rojų”...

Įsigilinus į savo kalbą, Berdičeva nepaste
bėjo, kad Olga, slapčiai į Danutę žiūrėdama, 
smarkiai purtė galvą. Nebylių kalboj tai 
reiškia, kad kalbėtoja begėdiškai meluoja, 
o klausytoja griežtai protestuoja.

XXIII.
Balaganovas buvo labai jaukiai nusitei

kęs, ir nebe reikalo. Danutė atvirai prisipa-’ 
žino, tik ot negerai, kad neišdavė savo drau
gų, visą kaltę sau pasiimdama. Berdičeva 
piktai susiraukė, kad Danutė suklastavo jos 
parašytą kalbą. Viską ko puikiausiai atmin
tinai atpasakojo, tik tą vietą, kur jos drau
gai buvo apkaltinti, apleido, ir iš savo galvos 
trumpai pareiškė, kad tą studentišką išdaigą 
ji viena sugalvojo, ji tą dainelę pirma už
traukė, kiti gi tik dėl draugiškumo dainuoti 
padėjo. i

— Tovarišč komdarme! — šūktelėjo Berai- 
čeva, — ši areštantė mane ir jus apgavo!

— Kokiu būdu? — nustebo Balaganovas.
— Juk ji atvirai prisipažino ir dar gi visą 
kaltę ant savęs užsikrovė. Tai įrodo jos būdo 
darnumą.

— Kaip tik priešingai! — Chaja riktelėjo.
— Tai įrodo jos būdo niekšingumą. Ji žino, 
kad jai ^'""'rosite, tai ji visų kaltę ant sa
vęs užtraukė, kad ir aniems automačiai bū
tų dovanota. Tai gudri gyvačiukė.

— Aš nemanau, kad ji tokį sumetimą tu

rėtų. Iš jos akių to nesimato.
— Iš akių nesimato?! Bet aš matau, kad 

iš jos akių jau pradedat semti įkvėpimą, o 
gal ir protą.

Buvo labai aišku, kad Berdičeva pavydi. 
Balaganovas, užuot supykti, jautėsi paglos
tytas. Tad geraširdiškai ją ramino.

— Nerūstaukit, Chaja Abramovna. Neda
rykit scenų. Čia oficijalus posėdis.

— Aš kaip tik dėlto protestuoju, kad ofici- 
jaliam posėdy nukenčia Sovietų interesai.

— Visai jie nenukenčia. Juk iš kitos mer
gaitės parodymų žinom, kad jie visi kalti.

— Anoji mergaitė atleidimą nusipelnė. 
Bet už ką šitai teikti malonių? Ar už tai, 
kad begėdiškai meluoja?

Danutė išsprogusiomis akimis žiūrėjo į tą 
įsiutusią bobą. Kas jai pasidarė? Balagano
vas susiraukė — pradėjo pykti. Jau buvo iš
sižiojęs rūščiai Berdičevą sudrausti, kaip 
štai į kambarį įėjo Olga. Už jos pečių kyštelė
jo šurkos galva, bet tuojau išnyko. Šurka 
vis dėlto suspėjo kažką akimis Danutei pa
signalizuoti. Berdičeva metė į Olgą piktą 
žvilgsnį. Jos rainos akys taip ir užklausė:, 
kaip tu išdrįsai čia ateiti? Ir Balaganovas 
nemažai nustebo. Susiraukė ir, rodės, jau, 
jau Olgą išvarys, bet pastebėjęs jos puošnią 
išvaizdą, visas nušvito ir viską pamiršo. At
rodė, kad tik vieną Olgą temato.

Berdičeva negalėjo vietoj nustovėti. Švais
tėsi, staipėsi, kraipėsi, jos akys žaibus svai
dė, bet liežuvį laikė prikandusi. Žinojo, kad 
su Balaganovu dabar juokų nėra. Jis kaip 
ožys, jauną ožkutę pamatęs. Berdičevai nė 
bėgt, nė rėkt. Bet štai į vidų įniro raudonar
mietis, atšaliu tavo Balaganovui (kurs į tą 
pusę visai nežiūrėjo), ir kažką Berdičevai į 
ausį pašnabždėjo.
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Prieš 33 metus — 1917 metų lapkričio mėn. 7d. (pagal naują kalendorių) — Kronštato tvir
tovės prie Petrapilio jūrininkai užpuolė Žemuo-ąius rūmus, nuvertė laikinąją Kerenskio vyriau
sybę ir pastatė bolševikus. Nuo šio momentobolševikai skaito savo revoliucijos pradžią. Čia
spausdinamas straipsnis rodo, 

kraštą.

BOLŠEVIKŲ TRIJULE 
SUSIRENKA PETRAPILIN

Carą Nikalojų II nuvertus, 
buvo sudaryta laikinoji demo
kratinė vyriausybė, kuri kraš
tą tvarkė jau aštuntą mėnesį 
Šio trumpo valdymo metu ji 
buvo suteikusi žodžio ir spau
dos laisvę, panaikinusi caro 
laikų religinius suvaržymus, 
legalizavusi profesines sąjun
gas, pripažinusi Lenkijos ne
priklausomybę ir panaikinusi 
slaptąją policiją. Per keletą 
dienų po Nikalojaus II abdi
kacijos iš Sibiro kalėjimų ir 
baudžiamųjų kolonijų buvo pa
leisti visi politiniai kaliniai. 
Visuotinė laikinosios vyriau
sybės amnestija sugrąžino į 
Petrapilį iš Šveicarijos ir Le
niną, iš New Yorko Trockį ir 
iš tolimojo Sibiro Staliną. Bet 
laikinoji vyriausybė nenorėjo 
tuojau pasirašyti su Vokietija 
separatinės taikos ir tuojau 
pat paskelbti žemių ūkinin
kams dalinimą. Daug kartų ji 
atidėliojo ir rinkimus parla
mento, kuris vienas buvo kom
petentingas spręsti apie politi
nę Rusijos ateitį. Greitos tai
kos, žemės išdalinimo ir par
lamento sušaukimo pažadais 
bolševikai ir galėjo įeiti į val
džią.

PIRMIEJI AREŠTAI IR 
SPAUDOS SUV ARŽYMAS 
1917 m. lapkr. 8 d. rytą sku- 

bomis sušaukto tarybų kon
greso atstovai išgirdo, kad 
naujoji vyriausybė, kurios 
liaudies komisarų tarybos pir
mininkų buvo Leninas, yra su
areštavusi tiek socialistus, tiekf 
buržuazinius laikinosios vy-. 
riausybės ministerius. Po to 
kilusį sąmyšį gyvai pavaizda
vo Amerikos komunistinis ra
šytojas John Reed, kuris da
bar yra palaidotas Kremliaus 
mūruose. Savo veikale “De
šimt dienų, kurios sukrėtė pa
saulį" Reed rašė:
— Stambus ūkininkas, kurio 

barzdotas veidas _ buvo per
kreiptas įtūžimo, užžengė ant 
kalbėtojų tribūnos ir smogė 
kumštimi į prezidiumo stalą. 
Mes. socialrevoliucionieriai, 
reikalaujame tuojau pat pa
leisti Žiemos rūmuose kalina
mus socialistus ministerius. 
Draugai, ar žinote, kad keturi 
draugai, kurie savo gyvybę ir 
laisvę aukojo, kai grūmėsi su 
carine tiranija, įmesti Petro- 
Povilo tvirtovėn, — istorinian 
laisvės karstan?

Kitą dieną, 1917 m. lapkričio 
9, Leninas pasirašė įsakymą, 
kuriuo buvo suvaržoma spau

Rusiškos minos išplautos į Korėjos krantą.

kokiu apgaulinguir kruvinu būdu bolševikų mažuma pavergė visą

dos laisvė. “Kiekvienas žino", 
sakoma tame istoriniame do- 
kumąnte, “kad buržuazinė 
spauda yra galingas ginklas 
buržuazijos rankose. Tokiu 
kritišku laiku, kaip šis, kada 
darbininkų ir ūkininkų vyriau
sybė tik susidarė, yra negali
ma palikti priešo rankose gin
klą, kuris ne mažiau yra pa
vojingas, kaip bombos ir kul
kosvydžiai“.

1917 m. lapkričio 17 d. iš 
Lenino kabineto pasitraukė 
penki bolševikiniai komisarai: 
“Mes esame nuomonės”, pa
reiškė jįe, “kad yra reikalin
ga sovietuose sudaryti visų 
socialistinių partijų vyriausy
bę.

Gruodžio 1 d. visi nebolševi- 
kiniai laikraščiai, išskyrus M. 
Gorkio “Novaja Žizn” ir so- 
cialrevoliucionierių “Dielo Na- 
roda” buvo uždaryti. Kai ku
rie socialistų nelegalūs lape
liai tarpais dar pasirodė, bet 
kelių mėnesių būvy visi nutilo.

PIRMIEJI RINKIMAI PO 
PRIEVARTOS ŽENKLU
Tuo metu Lenino liaudies 

komisarų taryba ėmėsi toli
mesnių pasiruošimų parlamen
tui sušaukti. Rinkimų dieną, 
1917 m. gruodžio 25, bolševi
kų rinkiminiai lapeliai rašė: 
“Aštuonis mėnesius dvarinin
kų ir kapitalistų Kerenskio 
vyriausybė darė, ką tik galė
jo, rinkimus sutrukdyti, nes 
jie žinojo, kad konstituanta 
atsikreips prieš juos dvarų, 
taikos ir kitais svarbiais klau
simais. Susilaukti parlamento 
buvo galima tik nuvertus Ke
renskio vyriausybę ir vedant 
darbininkus, kareivius ir ūki
ninkus į laimėjimą prieš bur
žuaziją”.

Gruodžio 11 d. liaudies ko
misarų taryba uždarė buržua
zinę konstitucinių demokratų 
(kadetų) partiją. Uždraudime 
buvo sakoma: “Steigiamajame 
seime negali būti vietos liau
dies priešams kapitalistams ir 
dvarininkams. Kraštas gali 
būti išgelbėtas tik parlamen
to, kuris bus sudarytas iš dir
bančiųjų masių atstovų”. Ki
tas įsakymas, tą pačią dieną 
pasirašytas Lenino, Trockio ir 
Stalino, įsakė suimti kadetų 
vądą. Trockis pareiškė: “Pran
cūzų revoliucijos metu pado
resnius žmones, kaip kadetai, 
dėl jų opozicijos liaudžiai ja
kobinai giliotinavo”.

Kai iš visų Rusijos dalių 
pradėjo plaukti rinkimų duo
menys. bolševikų linija staiga 

pasikeitė. “Visų atspalvių an- 

tirevoliucionieriai šaukia apie 
konstituantą” rašė 1917 m. 
gruodžio 15 d. “Izvestijos”, 
“bet iries esame istorinius duo
menis citavę ir įrodę, kad de
mokratai niekad atstovų susi
rinkimams nenus i 1 e n k i a”. 
Naujai krypčiai buvo rimtas 
pagrindas. Galutiniai duome
nys rodė, kad iš 36 milijonų 
rinkimuose dalyvavusių rusų 
daugiau kaip 20 milijonų bal
savo už socialrevoliucionie- 
rius, o už bolševikus vos 9 
milijonai ir už buržuazines 
partijas apie 4 milijonai, taigi 
didžiulė dauguma rusų tautos, 
nusisukusi nuo bolševikų, kaip 
ir nuo buržuazinių partijų, pa
sisakė už demokratinius parla
mentinius socialistus.

SLAPTOJI POLICIJA, 
KULKOSVYDŽIAI 

IR ŽVAKES...
Leninas taip pat atitinka

mai laikėsi. Gruodžio 31 d. če
kai, vėliau ir MVD, vadinami 
GPU, dar vėliau NKVD, šiuo 
metu MGB, 1917 m. gruodžio 
20 d. įsteigtai slaptajai polici
jai, buvo įsakyta suimti lai
mėjusios rinkimus partijos va
dą Černovą ir socialdemokra
tų vadą Ceretellį.

1918 m. sausio 18 d. bolše
vikai su kulkosvydžiais išvai
kė vieną viešą susirinkimą, su
šauktą parlamento sušaukimo 
proga. Numatydami galimą 
apsupimą ir elektros išjungi
mą socialistų atstovai į Tau- 
ridos rūmus susirinko apsigin
klavę žvakėmis. Bet bolševi
kai buvo geriau ginkluoti: sa
lėse, koridoriuose ir galerijose 
buvo prigarmėję ginkluotų 
Kronštato jūrininkų, latvių 
kareivių ir raudongvardiečių. 
Kai konstitucinis susirinkimas 
237 balsais prieš 136 atmetė 
pasiūlymą salo iegislatyvi- 
nius įgaliojimus perleisti Leni
no vyriausybei, bolševikinė 
mažuma išėjo iš salės.

KULKOMIS PARLAMEN
TAS IŠVAIKOMAS

Dviem valandom praslinkus, 
sovietų įsakymu parlamentas 
buvo paleistas. Kai 1918 m., 
sausio 19 d. atstovai po pietų 
dar bandė kartą susirinkti 
Tauridos rūmuose, jie gin
kluotų sargybų buvo neįleisti.

Kokiais sumetimais bolševi
kai parlamentą šaukė? Troc
kis buvo nuomonės, kad pada
ryta klaida; Stalinas vėliau 
tvirtino, kad sušaukimas pa
lengvinęs “priešingoms ma
sėms įrodyti, kodėl toki par
lamentai turi būti paleisti, tai 
palengvino jų sugriuvimą ir
buvo dar viena vinis buržuazi
nio parlamento karstui”.

Truputį kitaip žiūrėjo Leni
no draugas Maksim Gorki. 
1918 m. sausio 22 d. jis rašė: 
“Beveik šimtą metų geriausie
ji iš rusų tautos apie šią dieną 
svajote svajojo. Parlamentas 
jiems išrodė politinė priemonė, 
kuri rusų demokratiją įgalins 
laisvai savo valią pareikšti. 
Tūkstančiai iš inteligentų tar
po, dešimtys tūkstančių darbi
ninkų, ir ūkininkų yra kalėji
muose mirę, pakarti ir sušau
dyti už šią svajonę. Upės 
kraujo pralieta už šią šventą 
idėją. Ir šiandien, kai tikslas 
pasiektas ir demokratija pa
kyla džiūgaujant, “liaudies ko
misarai" įsakė šaudyti. Reikė
tų nepamiršti, kad tūlas tų 
“liaudies komisarų" savo gy
venime primygtinai yra dir
bantiesiems kalbėjęs apie rei
kalą kovoti už parlamento su
šaukimą. Aš klausiu “liaudies

komisarus”, tarp kurių turėtų 
būti garbingų ir išmintingų 
vyrų, ar jiems aišku, kad var
toja priespaudą prieš jūsų de
mokratiją ir naikina revoliuci
jos vaisius”.

KRONŠTATO JURININKŲ 
SUKILIMAS

Po trijų metų Kronštato jū
rininkai sukilo prieš tuos vy
rus, kuriems jie pagelbėjo pa- ' 
imti valdžią. Ligi to laiko Le
nino režimas sunaikino baltųjų 
armijas, kapitalistus ir dvari
ninkus. Vis dėlto 1921 m. pra
džioj vidurinėj Rusijoj prasi
dėjo ūkininkų sukilimai ir Pet
rapily streikai. 1921 m. kovo 1 
d. 15,000 Baltijos jūrininkų ir 
darbininkų suruošė Kronštato 
tvirtovėj masinį susirinkimą. 
Jie reikalavo slaptų sovietų 
rinkimų, laisvų profesinių są
jungų, žodžio ir spaudos lais
vės darbininkams ir ūkinin
kams, paleisti kalinčius socia
listus ir atšaukti komunisti
nius būrius, kurie kaimuose 
javus rekvizavo. Sukilimui va-
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dovavo jūrininkas Petrišenko 
(Maskvos apšauktas “caro ge
nerolu”).

Kai vienas pulkas nepaklau
sė įsakymo pulti Kronštatą, 
buvo vietoj sušaudyta kiekvie
nas dešimtas vyras. Tada bu
vo surinkti kandidatai į komu
nistinius karininkus ir specia
lūs čekos daliniai Kronštatui 
pulti. Kovo 8, tarptautinę dar
bininkės moters dieną, Kronš
tato jūrininkai su tokiu atsi
šaukimu kreipėsi į pasaulį: 
Tarp patrankų griausmo ir 
granatų ugnies, kuri darbo 
liaudies priešų komunistų į 
mus atkreipta, mes konštatie- 
čiai siunčiame jums, pasaulio 
darbininkės moterys, mūsų 
broliškus sveikinimus. Mes 
siunčiame jums sveikinimus iš 
sukilusio raudonojo Kronšta
to, laisvės salos”.

Astuonias, dienas kietai puo
lė komunistiniai daliniai, re
miami raudonosios armijos 
aviacijos ir artilerijos, kol 
krito revoliucijos tvirtovė. 
“Kronštatas šiandien krito”, 
rašė 1921 m. kovo 17 d. vie
nas stebėtojas. Tūkstančiai 
negyvų jūrininkų ir darbinin
kų guli gatvėse. Vyksta visuo
tinis belaisvių ir įkaitų žudy
mas”.

Bolševikų valdymas buvo 
užtikrintas.

Boris Schub (N.Z.)

| K4 ĮSIKŪNIJO
FAŠIZMAS?

Max Eastman, vienas iš Le
nino artimų bičiulių, 1940 me
tais prisipažino:

“Užuot buvęs geresniu, sta
linizmas yra daug blogesnis už 
fašizmą, labiau akiplėšiškas, 
barbariškas, neteisingas, ne
moralus, antidemokratinis, be 
jokios atodairos ir skrupulų”.’..

Po šešerių metų kruvino ka
ro rodėsi, kad fašizmas paga
liau yra palaužtas ir žmonės 
išlaisvinti. Deja, pasaulis, 
kraujuose išsimaudęs, sulaukė 
dar didesnės pabaisos — sta
linizmo. apžiojusio daugiau 
tautų, negu jas buvo ėdęs fa
šizmas. Kodėl? Atsakymą ran
dame Kristaus Evangelijoje. 
Ten parašyta:

“Kai nešvarioji dvasia išeina 
iš žmogaus, ji vaikščioja sau
sose vietose, ieškodama poil
sio, ir neranda. Tuomet ji sa
ko : Grįšiu į savo namus, iš kur 
išėjau... Tuomet ji eina, pasii
ma su savim septynias kitas
dvasias, piktesnes už save, ir 
įėjusios jos tenai gyvena. Ir 
paskesnieji to žmogaus darbai 
darosi blogesni už pirmuo
sius... (Mat. 12. 43-45).

Vytis ir Erelis
Apysaka. Parašė Jonas Kmi

tas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos leidinys, 1946 m., 576
pusi.

Brangindamas savo gar
bę, aš pasižadu: stengtis 
tarnauti Dievui ir Tėvy
nei, padėti artimui ir vyk
dyti skautų įstatus.

Skautų įžodis remiasi dviem 
Kristaus įsakymais:: 1. Mylėk 
Dievą už viską labiau ir 2. 
Mylėk artimą, kaip pats save.

Tarnauti Dievui reiškia: 
visada ir visur būti jam išti
kimu, pažinti jo duotą mums 
tiesą, vykdyti jo valią, išreikš
tą 10 Dievo Įsakymų ir pra
tęstą 5-iuose Bažnyčios Įsaky
muose.

Tarnauti Tėvynei reiš
kia: mylėti savo gimtąjį kraš
tą, savo praeitį, savo kalbą ir 
papročius, rūpintis savo kul
tūrinėmis vertybėmis, paklusti 
teisėtiems vyresniesiems ir 
valdžiai, vykdyti jų potvar
kius, kiek jie nepriešingi Die
vo Įsakymams.

Padėti Artimui reiškia: 
daryti jam visa, ko nori, kad 
jis tau darytų: ypač padėti 
jam nelaimėje, varge, ligoje; 
mylėti jį kaip brolį, atleisti 
jam jo klaidas, kaip Dievas 
mums atleidžia.

Ką reiškia vykdyti skautų 
įstatus, matysime vėliau.

(Iš “Skautų Maldos”, pa
rengtos Kun. St. Ylos).

Skautų kursų iškyla
Šeštadienį, lapkričio 4 d., 

surengtoje BSA Bostono 
Skautų Tarybos prie Blue 
Hills jaunesniems skautų va
dovams — draugovių adjutan
tams. skiltininkams ir paskil- 
tininkiams lavinimo iškyloje 
“Green Bear Training” daly
vavo ir lietuvių skautų jaun. 
vadovai.

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

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

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

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. KI. žalalis, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
Šaltinį” prašome užpildyti šį kuponą:

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

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINI”.
Vardas ir pavardė .................................—............................... ..............................................

KAIP RUSIJA NURIEDĖJO 
Į BOLŠEVIZMĄ

Petrapilyje, Rusijos sostinė
je kovo 7 d. 1917 m. išėjo į 
gatves minios dainuodamos 
“Sukilk, paženklinta prakeiki
mo” ir “Atsisakom nuo seno
jo svieto”. Kitą dieną prie mi
nios prisidėjo kariuomenė. Ko
vo 13 d. viršum viešųjų pasta
tų jau plevėsavo raudonoji vė
liava, o garsiojoje Petro - Po
vilo tvirtovėje įsikūrė revoliu- 
cininkų štabas.

GAILESTINGAS LORDAS

Sir William Waterton. tur
tingas anglų lordas, viename 
mitinge gražiausiais žodžiais 
išgyrė Sovietų Rusiją, kur vi
si laimingi ir saugūs, kur nėra 
jokio nedarbo ir skurdo. Po to 
jis išpeikė savo kraštą, kur 
žmonės skursta dėl to, kad 
lordai prabangiai gyvena ir iš 
kitų prakaito minta. Jis prisi
pažino. kad pats taip gyvena, 
turi didelius turtus ir daug 
tarnų. Už tai atgailodamas 
pasižadėjo, kai mirsiąs, visus 
savo turtus ir žemę jierleisti 
visuomenei — bendram naudo
jimui. Kažkas iš minios atsi
liepė: “Padaryk tą tuojau!”

Baisaus pavojaus, kurį su 
savim socializmas atsineša, ne
mato ar tinkamai jo neįvtrti- 
na tie, kurie nesirūpina pagal 
pavojaus didumą drąsiai ir uo
liai jam pasipriešinti... Visi 
teatsimena, kad... socializmo 
tėvas buvo liberalizmas, o vai
kaitis (anūkas) bus bolševiz
mas”, rašė papiežius Pijus XI 
1931 m. Po dešimties metų jo 
žodžiai daug kur išsipildė ir 
dar pildosi.

Kovo 14 d. durna (parla
mentas) sudarė laikinąją vy
riausybę, į kurią įėjo Kerens- 
kis, Miliukovas, Konovalovas 
ir kiti. Kovo 16 d. atsistatydi
no caras. Revoliucija pasidarė 
Rusijos šeimininkė.

Veltui gražiakalbis Kerens- 
kis važinėjo po frontą, veltui 
šaukė: “Visų pirma reikia at
vaduoti užimtą teritoriją".

Kareivių, išvargusių ir išba
dėjusių galvose ir širdyse tik 
vienas šūkis terado pritarimo: 
“Nepulti priešo! Kitaip bus iš
duota revoliucija!”

Šiaudinei Kerenskio vyriau
sybei palaikyti tvarką nesise
kė.

O Leninas ir aplink jį susi
būrę kiti revoliucininkų vadai 
tuo metu dirbo. Jie vedė pro
pagandą. Jie metė šūkį: “Tai
ka ir Žemė!”

Jie aistrino mases, iškelda
mi “proletariato diktatūros" 
šūkį.

Spalių 24 d. Petrapilio kari
nė bazė buvo revoliucininkų 
rankose; jų rankose buvo paš
tas ir valstybės bankas. Smol- 
ny institute posėdžiavo “revo
liucinis komitetas”.

Kerenskis tuo pačiu metu 
posėdžiavo Žiemos Rūmuose.

Apie vidurnaktį bolševikų 
būriai apsupo Žiemos Rūmus. 
Spalių 26 d. 1 vai. 30 min. Le
ninas paskelbė Kerenskį at
statytą. Valdžią perėmė revo
liucinis komitetas, kurio dides
nę daugumą sudarė ne rusai. 
Kerenskis pabėgo, o ministe- 
riai pasodinti Petro - Povilo 
tvirtovėn.

Tai buvo spalių 26 d. 3 vai. 
ryto. Pagal naująjį stilių toji 
data yra lapkričio 7 d. A. Vk.
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Kaip Leninas per Lietuvą bėgo

suimtas vakarų Lietu- 
kur gabenęs iš Prūsų 
literatūrą. Tasai knyg- 
išsisukęs iš žandarų 

ilgą laiką slapstėsi, nes

Senas Lietuvos knygnešys 
Paškevičius yra papasakojęs 
daug įdomių ir šiurpių nuoty
kių, kuriuos jam teko pergy
venti. Anais laikais daugis 
mūsų jaunimo nuo rusų ka
riuomenės bėgdavo į Ameri
kos Jungtines Valstybes. Kar
tu su jais per Vokietijos sie
ną bėgdavo nemaža ir politi
nių nusikaltėlių.

Vienais metais Paškevičius 
už slaptą literatūrą ir veikimą 
prieš caro vyriausybę buvo 
suimtas. Jį žandarai perdavė 
teismui. Mažai trūko, kad jis 
būtų išsiųstas į Sibirą. Mat, 
Paškevičius su savo draugais 
buvęs 
voje, 
slaptą 
nešys 
rankų
jį vėliau smarkiai ieškojo ca
ro žandarai. O kai nebuvo kur 
slėptis, tai teko bėgti į Pietų 
Ameriką.

Leninas atvyksta iš Rygos 
į Šiaulius

Paškevičius pasakoja gana 
daug smulkmenų apie kai ku
rių politinių nusikaltėlių bėgi
mą į Prūsus. Jis daug žinojęs, 
nes Vokietijos - Rusijos pa
sienyje gyveno jo giminės, kur 
pats dažnai su politiniais nu
sikaltėliais ten atvykdavęs.

1899 m. pavasarį Paškevi
čius gyvenęs Šiauliuose. Da
bartinėje Dvaro gatvėje pas 
vieną senyvą moterėlę turėjo 
kambarėlį, kur atvykdavęs tik 
su svarbesniais reikalais. Ge- 
gos atvažiavo senas jo drau
gas, kuris atsivežė vieną dar- 
gužės mėnesio pirmomis die
nomis pas Paškevičių iš Ry- 
bininką. Kaip kėliau paaiškė
jo, tai buvo Leninas. Paškevi
čius buvo įprašytas atvežtąjį

darbininką kuo greičiausiai 
pervesti per Vokietijos sieną. 
Šiauliuose buvo neramu. Rei
kėjo kuo greičiausia iš ten iš
važiuoti. Geležinkelio stotyse,
viešbučiuose, restoranuose su
kinėjosi šimtai caro šnipų ir 
žandarų, todėl į Klaipėdos 
kraštą reikėjo vykti arkliais. 
Paškevičius su Leninu važiuo

ja žemaičių vežimu
Lenino palydovas pranešęs, 

kad apie kelionę nebūtų pra
nešta net ištikimiausiėms 
draugams. Mat, bijota išdavi
mo. Iš vakaro Šiauliuose Paš
kevičius susirado žemaitišku 
vienarklį vežimą, su kuriuo tu
rėjo važiuoti Rygos svečiai. 
Pasak to knygnešio, gabena
mąjį svečią reikėjo aprengti 
kaimiečio drabužiais. Kaž kur 
buvo gauta švarkas ir klum
pės. Leninas batus numetęs, o 
ant savųjų drabužių apsivilkęs 
kaimiškuosius.

Kitą dieną saulei 
maitiškas vežimas 
miesto pasijudino 
vienarklių vežimu 
važiavo dar Leninas
vičius. Kad būtų mažesnis įta
rimas Leninas sėdosi į vežėjo 
vietą. Ponų vietoje sėdėjo tik
rasis vežėjaą su Paškevičium. 
Po pusantros dienos sunkios 
kelionės važiuojantieji pasiekė 
Kretingos apylinkes. Kadangi 
važiuoti buvo pavojinga, tai 
didesnę kelionės dalį teko at
likti šunkeliais. Pasak ano 
knygnešio, tais laikais Leninas 
atrodęs tik pagyvenusiu žmo
gumi. Jis pakeliui paklausda
vęs, kur ir kurioje vietoje yra 
žandarų nuolatinės buveinės.

Leninas akėja Kretingos 
apylinkių laukus

Po vargingos kelionės Paš
kevičius su Leninu atvyko į

Balta ir raudona baudžiava

tekant že
ls Šiaulių 
į vakarus 
be vežėjo 
ir Paške-

vieną Kretingos apylinkių kai
mą. Buvo vėlus vakaras. Už 
kelių kilometrų nuo to kaimo 
buvo įtaisyta pasienio kordo
nas. Jame gyveno keliolika 
pasienio sargybinių ir net rai
telių. Kadangi 1899 m. pava
sari Rusijoje kvepėjo neramu
mais, tai pasienis pagal caro 
įsakymą buvo sustiprintas ka
zokų būriais. Net įgūdusieji 
pasienio gyventojai sunkiai 
pereidavo sieną. Knygnešiams 
kurf laiką teko nutraukti dar
bą, nes daug jų pateko į kalė
jimus, arba buvo išsiųsti į Si
birą. Tais metais ir lietuviškų

spausdini- 
sunkesnis. 
Kretingos 

reikėjo il-

Pjautuvo kova su kryžium 

knygų ir laikraščių 
mas buvęs žymiai 
Todėl atvykusiam į 
apylinkes Leninui
giau laukti tinkamos progos. 
Po kelių dienų laukimo atėjo 
tinkamesnė proga. Ūkininkas, 
pas kurį atvyko tas revoliu
cionierius, pradėjo dirbti lau
kus. Vienoje vietoje, kiek ar
čiau Vokietijos - Rusijos sie
nos ūkininkas suarė dirvą ir 
ruošėsi sėti miežius. Pasienio 
sargybiniai ir kordono virši
ninkas jau iš tolo pažinojo tą 
ūkininką, todėl prie jo arčiau 
nė neidavo. Kai įtarimas su-

mažėjo ir pasienyje kiek 
ramino, tai Leninas kaimiečio 
rūbais ant arklių nujojo prie 
Vokietijos - Rusijos sienos. 
Jis kurį laiką pasikinkęs akė
jo laukus. Kai sargybiniai nu
ėjo toliau, Leninas leidosi per 
sieną. Po 2-3 minučių jis jau 
buvo Klaipėdos krašte. Vis 
dėlto rusų sargybiniai susigrie
bė, bet jau per vėlai. Ūkinin
kas dėl to įvykio turėjo gana 
daug aiškintis kordono virši
ninkui. Jis rusams pasakė, kad 
vienas jo darbininkas norėjęs 
pervesti į Prūsus arklius, at-

(Nukelta į 6-tą pusi.)

apsi-
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Jonas. Aš pats esu ūkininkas. Lietuvoj turėjau nedidelį, 
gražų ūky Kada nors papasakosiu, kaip laisvoj Lietuvoj 

mes ūkininkavom ir kokią didelę pažangą esame padarę, bet da
bar tęskim kalbą apie baudžiavą.

Kokia buvo baudžiava anais senais laikais — jums iš sene
lių teko daug prisiklausyti. Iš visos mūsų praeities tai liūdniau
sios kalbos. Bajorai labai išnaudodavo kaimo žmones, bet mūsų 
proseneliai vis tik iškentė, o patys bajorai išsigimė ir žuvo.

Ypatingai sunkūs buvo baudžiavos laikai, kada aštuoniolik
to šimtmečio pabaigoj mūsų kraštą užėmė rusai. Tada jie ir 
mūsų krašte baudžiavą prilygino prie baudžiavos Rusijoj. O 
ten baudžiava buvo daug žiauresne. Pavyzdžiui, Rusijoj bajo
rai galėjo pardavinėti baudžiauninkus kaip kokius daiktus. 
Ankščiau Lietuvoj baudžiauninkas pabėgdavo nuo vieno bajoro 
pas kitą, o atėję rusai griežtai uždraudė priiminėti atbėgusius. 
Sugavę tokius pabėgėlius, siųsdavo į Sibirą ar į kitus sunkiau
sius darbus.

Petras. — Kada iš viso buvo prasidėjuą any jąiHų bimdžųj,.- 
va Lietuvoj? •»**

Jonas. — L\giai prieš penkis šimtus metų.
Kazimieras. — O kada buvo panaikinta?
Jonas. — Prieš devyniasdešimt metų, būtent, 1861 metais. 

Karas su turkais ir kiti sunkumai privertė carą Aleksandrą II 
panaikinti baudžiavą, o dabar po 87 metų raudonasis caras 
Stalinas 1 vėl Lietuvoje grąžino baudžiavą, kaip sakiau. 1948 m.

Kazimieras. — Kaip mūsų seneliai pasakodavo, baudžiavos 
laikais mūsų žmonės labai skursdavo. daug kentėjo. Tai kaip 
bus dabar... »

Jonas. — Teisybė! 0 dabar prasidėjo dar didesnės kančios. 
Imkime kad ir tokį pavyzdį. Pirmosios baudžiavos laikais ūki
ninkai turėdavo po dešimts, dvidešimts ar net daugiau dešim
tinių žemės. Tada svarbiausia būdavo, kad iš ūkio atvyktų dar
bininkas į dvarą dirbti ir kad sumokėtų mokesčius. 0 dabar pas 
bolševikus baudžiauninkas visai neturi žemės. Visa žemė paim
ta į komunistinį dvarą ir visa šeima turi eiti ten dirbti. O atly
ginimas toks menkas, kad žmonės gyvena pusbadžiai ir vaikšto 
apdriskę. Pirmosios baudžiavos laikais ūkininkas pasisėdavo li
nų ir namie sau išsiausdavo medžiagos baltiniams ir drabužiams. 
O dabar, neturėdamas žemės, nė to negali pasidaryti. Lygiai 
tokia padėtis ir su maistu.

Kazimieras. — Kaip jie dabar tvarko savo dvaro derlių?
Jonas. — Derliaus didžiausią dalį dabar reikia atiduoti 

valdžiai, o kas lieka, tai dar vėl dalinama. Dalis derliaus eina 
pačio bolševikinio dvaro reikalams (sėkloms, pašarui), o kita 
dalis padalinama baudžiauninkams pagal darbo dienų skaičių.

Kai Bolševikai Mane Tardė

(9 mėne-

Papildyta kalba, pasakyta š. m. spalio mėn. 
14 d. per Lietuviu Radijo Valandą, Salėm, Mass.

Tiek metų nesimatęs, tiek skaudžių pergyvenimų 
patyręs norėčiau su jumis pasidalinti savo įspūdžiais. 
Dievo Apvaizda taip surėdė, kad vėl galiu į jus pra
bilti.

Mane iki ašarų graudina, kai aš išgirstu, kiek at
laikyta šv. Mišių, kai kuriose parapijose net atgiedo
tos egzekvijos... Mane laikė mirusiu. Ir teisingai gal
vojo. Iš bolševikų rankų tik stebuklu galima ištrūkti. 
Jei ne staigus vokiečių puolimas, jau būčiau tikrai 
žuvęs. Bet ir vokiečiams artinantis būčiau nebelikęs 
gyvas, jei būčiau kitame kalėjime, o ne Marijampo
lėj. Kitus kalinius besitraukdami bolševikai spėjo iš
žudyti. Mūsų kalėjimas buvo tuo laimingas, kad buvo 
netoli Vokietijos sienos. Staiga užklupti bolševikai pa
bėgo. Išmušėme kalėjimo duris ir išėjome į laisvę.

Tuo metu, kai už mane buvo laikomos šv. Mišios, 
aš pats negalėjau per visą kalėjimo laiką
sius) atsilaikyti nė vienerių šv. Mišių, nei priimti šv. 
Komuniją ir net savo velykinę išpažintį, pirmą kartą 
savo gyvenime, turėjau apleisti. Buvo kalėjime kuni
gų. Prašiausi, bet neprileido. Tik dvasioje kiekvieną 
dieną persikeldavau į tas bažnyčias, kuriose turėjau 
Misijas. Dvasioje laikydavau šv. Mišias ir dvasioje 
imdavau šv. Komuniją, aukodamas savo kalėjimo 
vargus.

Tik tie. kurie buvo bolševikų rankose, gali pabu
dinti. koks žiaurus bolševikų kalėjimas. Nebuvusiam 
sunku išsivaizduoti. O kokie žiaurūs, nežmoniški, sta
čiai sadistiški tardymai! Jie buvo daromi paprastai 
vidurnakčiais, kad mažiau kas šauksmus girdėtų. 
Mane net 7 kartus taip tardė. Bet man buvo lengviau 
negu kitiems, kadangi aš tuojau prisipažinau prie 
svarbiausio kaltinimo. Didžiausias man buvo prie
kaištas tardymo laiku, kam. girdi, aš skelbiąs ir klai
dinąs žmones, išsigalvodamas kažkokį Dievą, sielą ir 
ĮKimirtinį gyvenimą. Ir dėl to tardytojas įtūžęs šau
kė:

— Ar tu žinai, už ką tu esi kalėjime?
— O už ką? — sakau. — Atrodo už tikėjimą.
— Tik už tikėjimą. Jokio Dievo nėra, sielos nėra, o 

tu skelbi nesąmones.
Tuomet aš tardytojui griežtai atsakiau:

— Aš skelbiu tiesą. Jei Dievo nebūtų ir žmogus sie
los neturėtų, tai kuo jis skirtųsi nuo gyvulio. Jis bū- 

tik gnužulas gyvuliškos mėsos, sunarstytos kaulų 
gyslų. O aš skelbiu Kristaus mokslą. Jis yra tiesa 
negali žmogaus klaidinti. Jeigu už tikėjimą mane

tų 
ir 
ir

paėmėte, tai kankinkite, žudykite — aš būsiu labai 
patenkintas. Mažas būdamas skaičiau pirmųjų amžių 
krikščionių kankinimus ir pavydėjau, kad jie galėjo 
mirti už Kristų ir tikėjimą, štai dabar girdžiu, kad 
mane kaltinate už tikėjimą. Mano troškimai pildosi. 
'ies aš esu jau kalėjime už tikėjimą. Koks aš laimin
gas!

Mane už tai išvadino fanatiku, užsispyrėliu.
— Mes. sako, fanatizmą pripažįstame ir vertiname, 

bet ne tokioms kvailystėms. Dėl to tamstos niekad iš 
kalėjimo neišleisim, nes jei ir prisiektum ar pasirašy
tum. tuojau viską sulaužytum. Vėl mes iš jūsų išgirs
tum. jog bolševikai mokina žmones bedievybės. Tu 
šoktum į žmones ir sakytum: neklausykite. O kai 
matytum, kad komunistai vaikus bedievina. tu šauk
tum tėvams: neleiskite savo vaikų į bolševikų mo
kyklas.

Tuomet aš staiga paklausiau tardytojo.
— Jeigu jūs taip žiauriai persekiojate tikėjimą, tai 

kam dar Stalino konstitucijoj skelbiate tikėjimo lais
vę ?”

Žinote, ką jis man atsakė?
— Kas Stalino konstitucijoj parašyta. — kalbėjo.— 

tai tik tamsuoliams, kurie daug negalvoja. Tamstai, 
kuris esi mokytas ir pats žinai, nereikia nė aiškinti, 
kad religija ir bolševizmas yra priešai. Jie negali kar
tu būti, dėl to vienas iš jų turi žūti. Tad ir tamstos 
neišleisime”.

Tuomet aš nukreipiau kalbą į misijas ir pasakiau:
— Tai mane išleiskite į Afriką. Aš ten seniau no

rėjau važiuoti”.
— Dėl manęs galėtum važiuoti, — atsakė tardyto

jas. — bet jūsų neišleis. Tamsta ir Afrikoj tą patį 
skleisi”.

Tardytojas buvo tikras, kad iš kalėjimo nebeišei
siu, dėl to taip drąsiai atidengė bolševikų nusistaty
mą. Jis būtų to nesakęs, jeigu būtų nujautęs, kad ga
lėsiu dar laisvai kalbėti ir net štai. Amerikoj per ra
diją. nurodyti bolševikų veidmainiavimą liaudžiai, kad 
komunistai ją apgaudinėja.

Dievo Apvaizda toliau matė, negu tas bolševikas. 
Jūs. brangieji, man iš Dievo išprašėte laisvę. Aš už 
tai esu dėkingas, nors asmeniškai gal ir nelabai džiau- 
giuosiu. Mirti kankiniu už tikėjimą visuomet troškau. 
Bet Dievas, matyt, kitus planus turi. Tegul pildosi Jo 
šventa valia! : ?* 4

Tardymo metu dar buvo duota Įiasirašyti kaltini
mą. kurį sudarė 3 punktaL Tai buvo išgalvotas melas, 
vis dėlto 5 liudininkų pasirašytas. Aš griežtai užpro
testavau. kad po melu nesirašysiu.

— Raukykite. žudykite, bet nesirašysiu. Aš 
myliu tiesą, ne meią. Tie liudininkai visai negir
dėjo mano pamoKslų. Tokių dalykų, kaip jie 
liudija, aš negarsinu iš sakyklos. Leiskite, aš 
jums pristatysiu 2000 liudininkų, kurie girdė
jo mano pamokslus ir pabudins, ką aš kalbė
jau.

— Tamstai nebus leista pristatyti nė vieno 
liudininko. Tamsta būsi teisiamas pagal šį 
kaltinimą.* *

— Jei taip, — pasakiau. — tai aišku: kie
no galia, to ir tiesa.

Bolševikams Lietuvą valdant tūkstančiams žmo
nių atsidarė akys. Pamatė, ko pirma ir sapne nesap
navo. Ypač apsivylė darbininkai, kurie manė, kad juos 
apgins nuo skriaudėjų. Atsitiko priešingai. Patys ge
riausi komunistų bičiuliai atsidūrė kalėjimuose. Štai 
vienas pavyzdys!

Mūsų vienuolyne buvo klerikas. Jo motina buvo 
uoli katalikė, o tėvas — aršus komunistas. Užėjus 
bolševikams, tėvas griežtai pareikalavo, kad mes pa
siųstume namo jo sūnų, kitaip jis jėga priversiąs. 
Mes tam klerikui patarėme grįžti pas tėvą .Po pusės 
metų, pamatęs bolševikų neteisybes, tėvas liepė sū
nui grįžti į vienuolyną, o pats priėjo išpažinties ir pa
sidarė uolus katalikas. Antrą kartą bolševikams užei
nant jis. kartu su sūnumi pasitraukė į Vokietiją. Da
bar abudu yra Amerikoj.

Kaip būtų gera, kad mūsų broliai, komunistuoją 
lietuviai, patikėtų mūsų žodžiais, o nelauktų komunis
tų darbų, kaip to klieriko tėvas arba kiti Lietuvos 
darbininkai. Paskui gali būti pervėlu.

Vokiečių okupacijos metu man dar teko pačioj 
Lietuvoj pravesti apie 100 misijų iki vėl bolševizmo 
banga užliejo mūsų Tėvynę. Truputį apvyliau misijų 
klausytojus. Skelbiausi nebėgsiąs iš Lietuvos, bet ga
vęs Tėvo Provincijolo instrukcijas, turėjau paklusti 
ir trauktis į Vokietiją. Mar. buvo pasakyta, kad trem
tiniams būsianti reikalinga pagalba, o likęs Lietuvoj 
jokiu būdu negalėsiąs skelbti Dievo žodžio, 
padariau. Aplankęs Vokietijos. 
Anglijos ir net Italijos lietuvius. 
Dievo planai, tai ne žmonių.

Aplankęs tremtinių stovyklas
savo vienuolyno vyresniųjų nurodymus vykti į Ame
riką. kur prieš 13 metų darbavausi ir apvažiavau 80 
parapijų. Kaip malonu vėl pasimatyti su kunigais ir 
pasauliečiais, tik gaila, kad jau ne visus randu gyvus. 
Teikitės priimti mano ir visų tremtinių vardu giliau
sią padėką, kad taip nenuilstamai teikėte visokeriopą

Taip ir
Danijos, Belgijos, 
vėl įsitikinau, kad

Europoje, gavau

pagalbą gyvenantiems tremtyje. Po to dešimts tūks
tančių parsikvietėte pas save, kad jie kuo toliausiai 
būtų nuo plėšriojo komunizmo. Negalime mes pilnai 
už tai atsilyginti, tik vienas Dievas, j kurį mes siusi
me savo karštas maldas, už tai atlygins.

Mano didžiausias prašymas visiems: uoliai naudo
kitės misijomis, Bažnyčia ir Sakramentais, kolei dar 
galima. Gali ateiti laikas, kuomet norėsime, o negalė
sime. Ir Amerika gali patekti sunkiose sąlygose. Ei
dami prie Sakramentų parodykime, kad mylime savo 
tikėjimą, už kurį Lietuvoj ir kituose kraštuose lieja
si tiek daug kraujo. Jeigu neisime, tai netik neišreik- 
šime protesto prieš bolševikų elgesį, bet dar lyg pa
tvirtinsime jų darbus. Juk jeigu čia Amerikoj nerei
kia Bažnyčios ir Sakramentų, tai kam jie reikalingi 
Lietuvoje? Matote, kokios baisios peršasi išvados.

Tad Lietuvos mylėtojo ir tikro patrijotof kurio aš 
kitaip ir nesuprantu, kaip praktikuojančiou ar jis bū
tų katalikas, ar evangelikas. — yra pareiga mylėti 
savo tėvelių tikėjimą. Kitaip jis turėtų veidmainiauti. 
Myli tautą, mylėk ir tai. ką visa tauta gerbia, myli ir 
už ką miršta.

Dievas ir Tėvynė uždeda mūsų sąžinei pareigą iš
laikyti tuos du dalykus visoj pilnybėje ir čia Ameri
koj. Ypač tu, jaunime, nepamiršk, kad esi katalikas 
ir lietuvis. Gana, kad bolševikai griauna tuos du 
šventus dalyku.

Visa Amerika pasmerkė mercy killing. t. y. euta
naziją. Ir mes smerkime. Jeigu Lietuvis miršta Ame
rikoj. ar kituose kraštuose, tegul miršta pamažu, bet 
nepagreitinkime jo mirties. Priešingai, dėkime visas 
{pastangas, kad jis gyvuotų kaip lietuvis dar šimtus 
metų' O kai Lietuvoj komunistai išnaikins mūsų re
ligiją ir tautą, tuomet turėsime iš kur pargabenti 
tikrų lietuvių ir vėl iš naujo atkurti Lietuvą, lyg įm> 
tvano iš Nojaus šeimos naują žmoniją.

Jūsų Kristuje.
Misijonierius J. Bružikas, S. J.
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Gražiai sutaria ir vienas kitą 
užjaučia

• Kun. Pr. M. Juras, šv. 
Pranciškaus Lawrence liet

.parapijos klebonas, “Tėviškės 
Žiburių” steigiamos spaustu
vės fondui paaukojo $100.00. 
Praeitais metais tokia pat su
ma parėmęs patį laikraštį.
• Nashua, N. H. misijos, ku

rias vedė nuo spalio 15 d. tė
vas J. Bružikas, S. J., buvo 
sėkmingos. Gausiai jose daly
vavo Šv. Kazimiero bažnyčios 
parapijiečiai ir iš apylinkių 
svečiai, tuo pačiu metu vyko 
ir 40 vai. atlaidai.
• Lietuvos Vyčiai Philadel- 

phia, Pa., lapkričio 12 d. ren
gia Šv. Kazimiero parapijos 
salėje literatūros vakarą. Pa
kviesta dalyvauti visa eilė žy
mių beletristų ir poetų.
• Ipolitas Nauragis, operos 

solistas, praeitą sekmadienį 
dainavo Wilkes Barre lietuvių 
radijo valandai remti koncer
te. Su juo drauge ten buvo nu
vykęs ir pianistas A. Mrozins- 
kas.
• Praeitą sekmadienį Na

shua, N. H. šv. Kazimiero pa
rapijoj įvyko naujų vargonų 
pašventinimas ir ta proga reli
ginis koncertas.
• S. Narkėliūnaitė, dirbusi 

“Vienybės” redakcijoje, nuo š. 
m. spalio 23 d. iš šių pareigų 
atleista.
• Dr-as P. Daužvardis, Lie

tuvos konsulas Chicagoje, da
lyvavo Kristaus Karaliaus 
šventės minėjime Chicagoje 
Lindboom audtorijoje. Pasi
džiaugė, kad gali švęsti Kris
taus Karaliaus šventę, ir pa- 
re’š'"ė kad mūsų tauta yra

Nurodė,
kad mūsų 1 

neslėgta antikristo.

ALT Conn. apskričio konferencija 
viams susilaukti toki* garbin
gų svečių.

Svarbiausias ALT reikalais 
kalbėtojas buvo V. ‘Sidzikaus
kas. Tikrai diplomatiška kal
ba įdomiai k* aiškiai nušvietė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
praeities ir dabarties veiklos 
gaires, Lietuvos išlaisvinimo 
darbe. ALT glaudūs ryšiai su 
VLIK’u išves lietuviu tautą į 
laisvę.

Buvo diskutuota Pasaulio 
Lietuvių Bendruyomenė, pla
čiai apsvarstyta pastovaus 
mokesčio Lietuvos laisvinimo 
reikalams sistemos įgyvendini
mas visose lietuvių kolonijose.

Nutarta siųsti pasveikinimus 
VLIK’ui ir ALT vykdomajam 
komitetui. Išrinkta komisija 
Conn. ALT apskričiui suorga
nizuoti.

Konferencijos meta Lietuvos 
laisvės reikalams suaukota 
$356. Waterbury Tarybos sky
rius $100; Conn. £>LA 4-tas 
apskritys taip pat ${100; New 
Haven ALT skyrius $25; 
BALF 36 skyrius Stamford, 
Conn. $15. Kitos aukos mažes
nės. Priimta 4 rezoliucijos.

Po sesijų įvyko jaukus po
būvis. Svečiams delegatams ir 
vaišes surengė bei užkandžius 
suaukavo Waterbury delega
tai - tės. Tariame f ems nuo
širdžiausią lietuvišką ačiū.

Suvažiavimą telegrama bei 
laišku sveikino ir Conn. vals
tijos gubernatorius Chseter 
Bovles, Congressman James 
T. Patterson, Prescott Bush, 
Joseph Talbot ir ALT vykdo
masis komitetas iš Chicago, 
III. (Congressman John D. 
Lodge irgi sveikino).

Konferencija buvo tikrai 
įspūdinga. Dar kartą ačiū au
kotojams ALT vardu. D.

svečiais

į Conn. 
garbingi

įvyko sekmadienį, spalio 29 
d., 2 vai. po pietų, Nemuno 
svetainėje, Waterbury, Conn. 
Konferencijos prezidiumą su
darė Waterbury Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus 
pirm. komp. A. J. Aleksis bei 

'Visi vietinio skyriaus valdybos 
nariai. Maldą atkalbėjo kun. 
E. Statkus. Dalyvavo apie 150 
delegatų iš Ansonia, Bridge- 
port, Hartford, Manchester, 
New Britain, New Haven, 
Oakville, Seymour, Stamford, 
Torrington ir Waterbury lie
tuvių kolonijų. Su 
apie 200 dalyvių.

Svarbiausia, kad 
konferenciją atvyko
svečiai, Jungtinių Valstybių 
įžymūs senatoriai Brien Mc- 
Mahon ir William Benton (abu 
iš Conn. valstijos); VLIK’o 
atstovas bei Lietuvos Užsienių 
Reikalų ministeris Vaclovas 
Sidzikauskas; demokratų par
tijos kandidatas į Kongresą 
adv. J. Gregory Lynch ir kiti 
politinės veiklos vadai ir pro
fesionalai.

Šen. Brien McMahon ir Šen. 
Bill Benton abu ilgai ir įdo
miai kalbėjo lietuvius liečian
čiais klausimais, būtent apie 
Genocido Konvencijos ratifika
vimą Jungtinių Valstybių Se
nate ir “Voice of America” 
programas Lietuvai. Šen Mc
Mahon ypatingai uoliai dar
buojasi genocido 
dimo) reikalais
ir yra pirmininkas sub-komite- 
to Menate genocido konvenci
jai ratifikuoti. H šen. Benton, 
kaipo autoriaus “Voice of 
America”, buvo džiugu girdė
ti, kad gal netolimoj ateity 
bus transliacijos ir lietuviškai. 
Kalbos sukėlė daug nuoširdžių 
ovacijų. Garbė Conn. lietu-

Letffcton, Me.
Šioje Maine valstybės vieto

je apsigyveno lietuviai prieš 
65 metus. Tada jie neturėjo 
čia savo inteligentijos nei lie
tuvių bažnyčios visoj Maine 
valstybėje. Biznierių labai ma
ža iš lietuvių tebuvo. Tačiau 
turėdami karštą patriotizmą, 
griebėsi steigti lietuviškas or
ganizacijas. Ir taip atsirado 
šioje kolonijoje Šv. Baltramie
jaus draugija, ALRK vyrų 
susivienijimas ir ALRK mote
rų susivienijimas, Lietuvos 
Vyčių organizacija, BALF’o 
skyrius ir kitos.

Kai apsigyveno Maine vals
tybėje Lietuvos tėvai pran
ciškonai, pradėjo atvykti iš 
Green, Me., į Lewistoną ir čia 
atlaiko sekmadieniais susirin
kusiems lietuviams šv. Patri
cijaus bažnyčioje šv. Mišias ir 
pasako pamokslą. Reikia tikė
tis, kad vadovaujant tėvams 
pranciškonams, lietuviai dar 
daugiau padarys pažangos.

Šioje kolonijoje lietuviai 
glaudžiai bendrauja ir vienas 
kitą užjaučia: visi dalyvauja 
vienas kito laimėje ar nelai
mėje.

Albertas Varaneckas
spalio 19 d. amžinai atsisky

rė iš mūsų tarpo. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Šv. Mišias už velionį atlaikė 
tėvai pranciškonai: tėv. Kor
nelijus, tėv. Modestas ir tėv. 
Bernardinas.

Garbės svečias šiame kon-

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, Zarasų apskr. Dūkšto pa
rapijos. Iš Lietuvos į Lewis- 
toną atvyko prieš 41 metų. 
Buvo praktikuojąs katalikas, 
didelis katalikiškų įstaigų ir 
spaudos rėmėjas. Į laidotuves 
gausiai atvyko velionio gimi
nės iš Washington, D. C., 
Lavvrence, Mass., Medford, 
Mass. ir Methuen, Mass. Ne
žiūrint kad ir buvo darbo die
na, gausiai į kapus palydėjo 
vietos gyventojai ir pažįstami.

Paliko savo žmoną Marijo
ną, dukterį Valeriją, seserį ir 
švogerį Juozą Vasiliauską su 
šeima. Daug kitų giminių A- 
merikoje ir Lietuvoje.

Benediktas Jakutis.

Kviečia pasinaudoti

New Haven, Conn.
Klebonas kun. A. E. Gra- 

deckas praneša savo parapijie
čiams, kad lapkričio - Nov. 5 
d., prasidėjo misijos, kuriomis 
kviečia visus pasinaudoti. Pa
mokslus sakys žymus misio
nierius. Tad pasinaudokime 
proga, kad išprašius Dievo 
malonių sau ir mūsų brangiai 
tėvynei laisvę, o jos žmonėms 
ištvermės kovoje dėl nepri
klausomybės. Misijos lietuvių 
kalba tęsis visą savaitę, lap
kričio 13 d., prasidės misijos 
anglų kalba.

“Katriutės Gintarai” scenoje
Kur eik eini visi tik kalba 

apie nepaprastą pramogą, ku
rią ruošia Moterų Sąjungos

New Yorko miesto majoras Vincent R. Impellitteri, oficia
liai atidaręs BALF rinkliavą, įteikia BALF pirmininkui Kan. 
J. B. Končiui proklamaciją ir sveikindamas linki rinkliavai 
geriausio pasisekimo.

BALF rinkliavos Neiv Yorke 
atidarymas

(tautos žu- 
Washingtone

’-.ad visų pareiga, ■vykdant 
Kristaus principus, kovoti 
prieš Lietuvos priešą — bolše- 
•?’rinį antikristą.
• J. Petrėnas, pakviestas 

“Vienybės” redakcijon vieton 
pasitraukusios S. Norkeliūnai- 
tės.
• Kun. K. Gečys, dirbęs Šv. 

Antano parapijoj Cicero, III., 
ir parašęs savo laiku storą 
knygą “Katalikiškoji Lietu
va”, ruošiasi Fordhamo uni
versitete daktaratui.
• Lietuvos Vyčių Pittsburgh, 

Pa. tautiškų šokių grupė, va
dovaujama K. Žilinskaitės, 
gražiai pasirodė įvairių tautų 
muzikos ir šokių festivalyje. 
Akordionu akompanavo V. Ju
cevičius.

Kristaus Karaliaus šventes minėjimas
Waterbury, Conn.

Spalio 29 d. labai iškilmin
gai buvo paminėta Šv. Juoza
po parap. bažnyčioje Kristaus 
Karaliaus šventė. Maldos 
Apaštalavimo draugija daly
vavo 8 vai. šv. Mišiose ir visi 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos. Po mišių įvyko šv. Juoza
po auditorium bendri pusry
čiai. Apskritai visi žmonės per 
visas šv. Mišias skaitlingai 
ėjo prie šv. Komunijos. Pirmą 
vai. po pietų lietuviai katali
kai susirinko prie parapijos 
mokyklos, iš kur su dviem 
bažnytinėm vėliavom ir benu 
maršavo gatvėmis. Po to susi

rinko į didžiausią airių Nekal
to Prasidėjimo bažnyčią, kur 
įvyko pamaldos ir palaimini
mas su šv. Sakramentu.

Parade gatvėmis dalyvavo 
apie 25 tūkstančiai. Lietuvai
tės mergaitės apsirengusios 
tautiškais rūbais. Taip pat 
skaitlingai dalyvavo mokyklos 
vaikučiai, moterys ir vyrai.

Koresp.

BALF ir ALT veikla
Hartford, Conn.

Vietos lietuviai po vasaros 
sezono ir gegužinių rengimo 
susirūpino rudens sezono kul
tūrine veikla. Lietuvių Dieną

2-jų mėn. amžiaus princesė Anne po krikšto.

praėjusi rinkliava, neblogai 
pasisekė, bet būtų buvusios 
žymiai geresnės pasekmės, jei 
aukų rinkėjų būtų buvę tiek, 
kiek buvo tikėtasi. Šis darbas 
atliktas BALFo ir ALTo sky
rių vadovybėje. Dabar rengia
masi prie BALF - ALT busi
mojo suvažiavimo ir kitokios 
veiklos.

Koncertas
Mūsų koloniją aplankys žy

mūs menininkai, Lietuvos ope
ros solistai, kurie turės kon
certą lapkr. 19 d. 3 vai. p.p. 
klubo auditorijoj, 227 Law- 
rence St. Tai bus didelė nau
jenybė mūsų kolonijos meno 
mėgėjams. Šio koncerto rengė
jai pakvietė operos solistus 
Stasį Liepą, Vytautą Marijo- 
šių ir p-lę Juzę Krikštolaitytę, 
kurie pirmą kartą pasirodys 
mūsų kolonijos lietuvių sceno
je.

certe bus prelatas Jonas Am- 
botas ir jo pagelbininkai ku
nigai — Pronskus ir Sabulis. 
Koncerto programos jau 
spausdinamos Seselių spaustu
vėje, Putnam, Conn. Prie kon
certo rengiamasi rimtai. Po 
koncerto įvyks artistų ir sve
čių priėmimas. Norima su mū
sų garsiais artistais arčiau su
sipažinti.

Rinkimų rungtynes
Teisėjas Frank Monchun, 

demokratų partijos kandidatas 
į valstybės senatą, energingai 
dalyvauja rinkimuose. Lietu
viai turėjo prakalbas sekma
dienyje klubo auditorijoj, kur 
kalbėjo šen. F. Monchun ir 
W. M. Chase — lietuviai, gu
bernatorius Chester Bowles, 
šen. Ward ir kiti. Publikos bu
vo beveik pilna auditorija. Yra 
vilties, kad mūsų tautietis tei
sėjas laimės rinkimus antram 
terminui į valstybės senatą.

“D” Rep. MC.

BALFo veikla
Haverhill, Mass.

Užpereitą sekmadienį įvyko 
BALF 59-to skyriaus pirmas 
po vasaros sezono susirinki
mas Lietuvių Katalikų patal
pose, 58 River St Susirinkimo 
tikslas buvo atnaujinti darbą 
žiemos metu, kaip antai: dra
bužių rinkimo ir parengimų, 
kad surinkus daugiau BALFui 
išteklių. Tuo tikslu buvo nu
tarta aplankyti atskiras stu- 
bas ir biznierius. Komisijon 
buvo išrinkti šie asmens: Ale
na Klimauskaitė, J. Mazalaus- 
kaitė, Julia Buitkuvienė, Ag
nė Marčiulionienė, B. Jurkevi
čius, M. Karpičienė, Petras 
Svirskas ir Mykolas Bilinskas.

Kiek vėliau nutarta surengti 
didelį kortavimo vakarą.

Nors mūsų kolonijoj yra ne- 
perdaugiausia lietuvių, bet jų 
tarpe atsiranda ir tokių, kurie 
bando ardyti mūsų bendrą 
naudingą darbą. Tačiau yra ir 
gerų veikėjų, kurie nepailsda- 
mi nuolat veikia ir prisideda 
ne tik dkfbu. bet ir pinigu, 
kad sušelpus nelaimingus nuo 
karo nukentėjusius. Garbė 
šiems lietuviams. A.

33-čia kuopa. Pramoga įvyks 
lapkričio - Nov. 12 d. 5-tą vai. 
po pietų parap. svetainėje, 339 
Greene St., New Haven, Conn. 
Bus suvaidintas 3-ju veiksmu 
veikaus “Katriutės Gintarai”. 
Pats veikalas yra labai įdo
mus bei reikšmingas, nes jame 
yra daug tiesos pasakvta 
Liaudies dainelės ir vestuvės 
primins nevienam dienas pra
leistas tėvynėje. Vaidinime pa
sirodys meno paiėeros nauia- 
kūrių ir mūsų vietinių scenos 
mėgėjų. Kviečiam visus š’os 
kolonijos ir apylinkių lietuvius 
atsilankyti, pasisrėrėti aražni 
vaidinimu ir pasiklausvt; Jini”-. 
mų lietuviškų dainelių ir prie 
geros muzikos smagiai pasi
šokti.

LAIŠKAS TA ROMOS 
Philadelphia, Pa.

Vienas mūsų tautietis nese
niai gavo laišką - atviruką nuo 
vyskupo Bučio iš Romos. Ta
me laiške gerbiamas ganyto
jas dėkoja už sveikinimus jo 
kunigystės jubiliejaus proga 
ir linki Dievo palaimos.

Užsidėjo kadeto uniformą
mūsų žemaitukas, vienturtis 

Karolio ir Onos Birentaitės 
Kuligovskių sūnus, Tadas Ku- 
ligovskis, Vilanovos kolegijos 
studentas. Pastaruoju laiku jis 
buvo pašauktas karo tarny
bon ir priimtas į “Navai Re- 
serve Officers Training Cor- 
pusą”. Tad jis dabar jau yra 
kadeto uniformoje. Sveikina
me! K. V.

KAIP LENINAS PER 
LIETUVA BEGO

- (Atkelta iš 5-to pusi.)

seit mėginęs pavogti. Esą jis 
nuėjęs į Klaipėdos kraštą su
sirasti pirklių, bet pabūgęs, 
kad pamatę sargybiniai atgal 
negrįžęs.

Grįžo tiktai 1947 metais už
kaltame vagone, kaip “prekė”, 
kurios nevalia buvo tikrinit. 
Vokiečiai jį sąmoningai prista
tė Rusijon, kad jis ten “tvar
ką” padarytų. Nuo tos jo 
“tvarkos“ ir prasidėjo bolše
vizmo maras pasaulyje.

Spalių 26 d. apie 12 vai. die
ną New Yorko miesto mayo- 
ras Vincent R. Impellitteri sa
vo kabinete New Yorko mies
to rūmuose, oficialiai atidarė 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo didžiojo New 
Yorko rinkliavą, kuri tęsis iki 
š. m. lapkričio 11 d.

Atidarant vajų, BALF pir
mininkas kan. Juozas B. Kon
čius lietuvių vaikiu pasveikino 
miesto mayorą ir nurodė, kad 
New Yorko lietuviai giliai 
įvertina jo pastangas ir darbą 
tvarkant šio didmiesčio reika
lus. Padėkojęs BALF pirmi
ninkui, miesto mayoras per
skaitė proklamaciją, kurią vi
sos dienos nuo spalių 27 d. iki 
lapkričio 11 d. vadinamos: 
“United Lūthuanian Relief 
Fund Days” visame New Yor
ke.

Šia proga rr.:esto mayoras 
įteikė BALF pirmininkui ofi- 
cialę proklamaciją ir palinkė
jo BALF rinkliavai geriausio 
pasisekimo. Atidarydamas rin
kliavą mayoras Impellitteri 
nas'šaukė mažutę Elenvtę Jur- 
gė’aitę p°s:pv.oš”s;'' taktiški’ 
kostiumu ir pirmos Į ’o 'urv- 
liavos dėžutę įdėjo savo auką

■
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BALF’ui. Tuo metu spaudos 
foto aparatai net keletą kartų 
užfiksavo šį istorinį įvy
kį.

Iškilmėse, be BALF pirmi
ninko kan. J. B. Končiaus, da
lyvavo Vajaus Komiteto gar
bės nariai prelatas Ignas Kel
melis, prelatas Jonas Balkū- 
nas, generalinis Lietuvos kon
sulas Jonas Budrys, Vajaus 
Komiteto pirmininkas Juozas 
Boley, vicepirm. Albinas E. 
Trečiokas, iždininkė dr. Aldo
na Šlipaitė ir eilė kitų visuo
menės veikėjų ir vajaus talki
ninkų.

Po oficialių iškilmių miesto 
mayoras maloniai pasikalbėjo 
su susirinkusiais lietuviais, 
ypač labai gėrėjosi lietuvaičių 
tautiškais kostiumais.

Spalių 27-28 d. rinkliava 
New Yorke jau pasibaigė, bet 
vidaus rinkliava, po namus, 
krautuves. įstaigas dar tęsis 
iki lapkričio 11 d. BALF tal
kininkai maloniai kviečiami 
toliau šiai rinkliavai pagelbėti; 
pmšomi užeiti į BALF Centro 
'“’štinę paimti dėžutes aukoms 

mkti. Visi lietuviai biznieriai 
prašomi prie šio vajaus prisi

dėti.

WEDDINGS 24 HOUR SERVICE
• - t tt

and FLOVER SHOP
“C L Y D E”

FUNERAL W0RK CORSAGES
Tel. Brockton 265

151 E. Main St. Route 28 Avon, Mass.

BROTHERHOOD OIL CO
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. Montello St,
I

Brockton, Mass. į

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs 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, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:

“DARBININKAS” .
366 W. Broaduay So. Boston 27, Mass
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ŠACHMATAI
veda K. Merkis —

□ 'Lietuviai 
universitetą.
Lietuvių šachmatininkų kįubus 
Metropolitan lygos pirmeny
bėse susitiko su Bostono meis
teriu — Harvardo universite
tu. Rungtynes laimėj?) santy
kiu 3>/2 - IVa- Pasekmės: Škė
ma - Leavitt 1-0, Merkis - 
Watts 0-1, Keturakis - Nadel 
1-0, Kubilius - Ziris 1-0, Kon- 
tautas - Wyse - Va-

Prieš savaitę buvo laimėta 
prieš Lynn 3 - 2. Lapkričio 10 
d. bus žaidžiama su buv. Bos
tono meisteriu — Boylston 
klubu. Rungtynės įvyks So. 
Bostono Liet. Piliečių klube. 
Boylston komandoje žaidžia 
žinomas W. Adams, H. Daly, 
Dr. Putzman, Gring ir S. Ly- 
mon.
□ Škėmą ir Merkis laimėjo 

po pirmąjį tašką Bostono 
miesto šachmatų pirmenybėse. 
K. Škėma įveikė Cheeversą, o 
Merkis - Heisingą, tą patį, ku
riam Merkis buvo pralaimėjęs 
rungtynėse su Lynn klubu. 
New Yorko inž. Heising yra

įveikė Harvardo
Lapkričio 3 d.

atvykęs 3 mėnesiams į Lynn 
Gen. Electric Co. Be to White 
laimėjo prieš Daly (!), o Hu- 
bert įveikė W. M. Mitchell. 
Pirmenybėse viso bus 8 daly
viai. Bus rungiamas! kas ket
virtadienis naujose 
City klubo patalpose, 
Sųuare.
□ Tautvaiša laimėjo

Boston
Court

8

Factor 
Memorial turnyrą Chicagoje. 
Meisteris Tautvaiša, persi- 
rungdamas dėl pirmos vietos 
su Nedved, jį nugalėjo ir tuo 
būdu laimėjo Factor Memorial 
turnyrą, kuriame dalyvavo tik 
8 parinkti Chicagos žaidėjai. 
Chicagos ir Illinois meisteris 
P. Poschel liko trečioj vietoj. 
Tautvaiša gavo 5 taškus iš 1.
□ Anglija. Manchesterio Ko

vas spalių 15 d. nežymiai pra
laimėjo draugiškas rungtynes 
su Littlemos Chess Club 4’/->- 
5U>. Taškus pelnė: J. Šiaučiu- 
lis 0, Preibys 0, Myle 0, Ste
ponavičius 1, Tamuliūnas 1, 
V. šiaučiulis V2, Klimas 0, Na- 
gaitis 0, Lesnickas 1 ir Lašai- 
tisl.

Nauji vargonai lietu
vių parapijoj 

Nashua, N. H.
Šių metų Kristaus Karaliaus 

šventės diena Našvės (New . 
Hampshire) lietuvių sv. Kazi
miero parapijai buvo didelių 
iškilmių diena. Ilgą laiką rink
tos parapijiečių aukos paga- 

,liau prabilo skambių naujų 
vargonų muzika. Tą dieną pa
rapijos klebonas kun. Bucevi- 
čius pašventino naujuosius 
10,000 dolerių vertės vargo
nus. Parapijos vargonininko 
J. Tamulionio pastangomis ta 
proga buvo suruoštas bažnyti
nės muzikos koncertas, kuria
me be vietinių solistų ir choro 
dalyvavo svečiai — St. Dau
gėlienė iš Manchesterio, R. 
Juška, J. Antanėlis ir I. Bro- 
gan iš Bostono. Naujų vargo
nų muzika ir skambūs solistų 
balsai užpildė erdvią bažnytėlę 
garsais, kurių iki šiol šioj pa
rapijoj nesigirdėjo. Našvės pa
rapija gah didžiuotis savo au
komis ir bažnyčios vadovybės 
parodyta energija siekiant 
tikslą. K. Da.

F»ST ORDER OF BUS^ESS
■ - •
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Ufartas, Juozapas j Almont, 
Mich.

Vanagienė, Michalina, Stasė 
) Chicago, 1U.

Vilutis, Kasys į Lewiston, 
Maine.

BALI' Imigracijos Komitetas i
TREJANKA

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance

! 
i

Todėl jau antras
lietuviš-
Knygos 

kiek-

KORESPONDENCIJOS
Literatūros ir Dainos

vakaras
Philadelphia, Pa.

Vyčių 3 kuopa pasiryžo pra
skinti platesnį kelią lietuviš
kam raštui.
mėnuo kaip atidarė 
kos knygos kioską, 
gaunamos ir išrašomis 
vieną sekmadienį, tuoj po su
mos Vyčių Ramovėj. Iškilmin
gas kiosko atidarymas rengia
mas š. fn. lapkričio 12 d. 4 
vai. p.p. šv. Kazimiero para
pijos salėj. Kiosko atidary
mas sujungtas,su rengiamu li
teratūros ir dainos -vakaru.
Vakare dalyvauti pakviesta

mūsų žymiausios pajėgos: 
prof. Vincas Krėvė Mickevi
čius, rašyt. Antanas Vaičiulai
tis, poetas Kazys Bradūnas ir 
Nelė Mazalaitė. Dainuos p. Ju
zė Augaitytė. Dalyvaus vyrų 
oktetas ir pianu skambins p. 
Frances Nash. Tai bus maloni 
proga visiems dvasiškai atsi
gaivinti, lietuviško žodžio bei 
poezijos išgirsti ir linksmai 
vakarą praleisti. Po progra
mos bus galima užkąsti, o nuo 
8 vai. lig 11 vai. bus linksmi 
šokiai. Rengėjai kviečia visus 
gausiai į tą vakarą susirinkti. 
Vakaro metu bus galima gauti 
autograŲį ir įsigyti lietuviškų 
knygų.

NAUJAI ATVYKO
Austynas, Ema, Rūta, Mar

ta, Erika, Anna, Zelma į Chi
cago, III.

Bendikienė, Julė - Janina į 
Bronx, N. Y.

Blazaitis, Juozas, Agota, Zi
ta į Hartford, Conn.

Brazaitis, Bernardas, Da
rius, Eleonora. Agota į Det
roit, Mich.

Bruzaitienė, Tamara į Keno- 
sha, Wisc.

Burdulis, Jonas Saliomeja, 
Albina, Akvaliona, Birutė į 
Worcester, Mass.

Fedorovičius, Kazimieras, 
Franciška, Zenija, Lidvina į 
Chicago, III.

Ivanauskas, Adolfas į Ox- 
for, Mass.

Gabrusevičius, Jonas. Elena,

Eleono-

į May-
a

Leikus, Vladas į Peotone, III. 
Maknys, Jonas į New York, 
Maruškevičius, Teresė, Alina 

į Chicago, III.
Mikalainis, Alfonsas į Wor- 

cester, Mass.
Plienaitis, Juozas, Marcelė, 

Pijus, Jonas į Detroit, Mich.
Rainys, Ona, Zita, Ramutė į 

E. Chicago, Ind.
Ruokis, Jonas į Lyndhurst, 
Reimonaitė, Olga į Scranton, 
Safrončikas, Nikodemas, 

Ona į Auburn, Mass.
Stankus, Pranas, Ona, Juo

zapas, Pranciškus į Worcester, 
Mass.

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

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

už pokelį. Prisiunčiam į jū- 
namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

South Boston 27, Mass.

75
sų

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, pati

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

Algimantas - Jonas j Chicago,
Illinois.

Gantautas, Antanas,
ra į Bridgeport, Conn.

Grinius, Alfonsas
wood, III.

Imonaitis, Benediktas į Chi
cago, m.

Jakomaitis, Kristupas, Anna,
Editė, Voldemaras į Chicago,
Illinois.

Jančiukas, Pranas, Aldona,
Vytautas, Rūta j Plymouth,
Penna.

Jonaitis, Antanas į Cleve-
land, Ohio.

Kamisnkas, Feliksas į Chi
cago, III.

Kasperavičius, Antanas, An- *
Unma, Vidija, Romanas^ Livi- J .£ CARRy A COMPLETE LINE OF X
ja, Virgilijus į So. —*— *
Mass.

Kazilionis, Antanas
den. N. J.

Koroncevičius, Borisas, Ul-
jana, Marija į New York, N.Y.

Krumplys. Jonas. Danutė,
Christinė į Chicago. III.

Liegus, Kazys į Paterson, N.

■n

Boston, J
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į Lin- FARM NEEDS
*

408 W. Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

orfloe Tai. SOuth Boaton 8-OMa

Re*» Jri Oriole Strrri
Tesi Roxburv

TEL PA—7-1233-W

I

i
-

Mt. Hope Florist
formerly Jacob’s,

the Florist

73 Battles Street
Brockton, Mass.

Tel. Brockton 8-0785

Funeral Work and Corsages 

a Specialty

GRABORIAI

*

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

:>

Bet Jūsų telefono svaras — tuzinas — ar 
kaip tai nemieruotumei — viatiek išeina dvi
gubai, bet kainuoja tik keletas centų dau
giau dienoje.

Neleiskite

♦ 
M

PECIŲGELAI

su Johnson’o
- beveik tas 

padužkaitę. 
Atgabena

PECIV PLESTE- 
pats. ką dėvėtum
Jis veikia trejo
kį Idant!. pydanti 

(2) Gelbsti 
— sumažina 

Flanelini paduš- 
per valandų va-

sugadinti jums dieną
vinkit 
RIU 
šildančia
pai: (1) 
kraują i skaudama viota. 
nuvariusiems raumenims 
skausmo smūgius. (3) 
kaitė palaiko šilumą 
landas.

• Pirkit Johnson’o
RJ. pagaminta Johnson & Johnson — 
patikimiausias vardas chirurgriškiA ap- 
raįšalų gamyboj. Galiamas visose vais
tinėse.
• Raumrninę p«"'i ūg«’ia greitai pahng-

PEČIV PI.ESTE-

! 
!
!
! 
I
I

AUTOMATK LAUMDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
396 W. Broadvay, 

South Boston, Mass. 
Lietuvis Charles J. Kaj, sav.

ir

verte - nedaug kainuoja
Pažiūrėkite į savo telefono sąskaitą- De

šimties metų bėgyje viskas pakilo dvigubai* 
... bet ne telefono aptarnavimas.

Atsimenate, aviena mėsa buvo 29 c. sva
ras . .. kiaušinių tuzinas 35 c.

kavos svaras
dien gaunate 
rą... tą patį 
pažiūrėkite kiek kainuo
ja'.

Tel. A V 2-4026
Atsimenate. 
20 c. ? Šian- 
tą patį sva- 

tuziną... ir

f The

štai čia yra namų svarbus reikalas, kuris 
aktualiai jums daugiau duoda — bet mažiau 
kainuoja, negu kiti narni) reikmenys, palygi
nus dešimts metų atgal. Dėlto, kad pragy
venimo reikmenys daug daugiau pakilo negu 
telefono aptarnavimas.

•f. S. Dppt. of Labor 
Bureauof Labor Statistics.

NEW ENGLŠND Telephone « TELE8RA9N
Otapity

J. Repshis, MJ).
Lietuvis Gydytojas

' • • P " JT ’

495 Cohunbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mase.

Oflao Valandoa: 2—4 ir 6—8.

F&rmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMEHT COMPAMY

*

* 
*
*

* 
* 

t

*

1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS. *
Teis. 6385 — 8-0771 5

♦

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

!

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Salininkas

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

!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ D R-J 08 <

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmlninkč — Eva MarkaienS,

625 E. 8th St., 8o. Boiiton, Man. 
TeL SOuth Boaton S-18M.

Vice-Plrmininkč—B. Galliūnienč,
8 Winfleld St, So. Boaton, Maža. 

Prot. Rašt. — Stela Overklenš, 
555 E. 6th St, So. Boaton, Maaa. 

Flnanaų Rašt. — B. COntenS,
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
IždininM — Ona Šiauria, 

51 Tampa 8t, Mattapan, Maaa.
Tvarkdarč — M. Matejoškienė, 

866 E. 5th St, So. Boaton. Mass.
Kasos Gi.—Elzbieta Aukštikalnytč, 

110 H SL, So. Boaton, Maaa.
Elraugija aavo imstrtnkimus taiko kaa 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos ša»je, 492 E. 
Seventh St, So. Boaton, Mass.

Visata draugijos mikaMif krslpkitšs 
PM protokolų zaStlalakę.

ŠV. JONO EV. BU PAŠALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonta,
21 Sanger St, So. Boston, Mana

Vlce-Plrm. — Vincas Stakutta, 
684 Sixth St, So. Boston, Mana

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
208 L St, So. Boston, Maaa.

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

Iždininkas—stamK Griranavlčiua,
809 E. Seventh Bt, t. &8tM» Maaa 

Maršalka — Jonas UMš,
22 Beethoven St. Roxbury. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

LSldetuvių Direktorių^ •»
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Toplyčia Šermenims Dyka* 

Tel SO 8-1437 
SOuth Boston 8-396C

I
i

I
i

YAKAVONISa 
runeral Home

741 No. Main St
Brockton, Man.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius •« 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir N akt 
Koplyčia Šermenims Dyka4 

Tai. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus. i

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

S0 Emeraon Avė 
Brockton, Man.

Edward J. Waitt •
(Waitekūnas)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

ffctarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3388

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Vai Likite Daines!
Paruošė kun. J. Dabrila Pa

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



/jitraditclt, tapkriJo 7. 1S50

J?

I

Dctlbininkor
.............

<

MMŽIAIOS_ įsi
" v j.

Perdavė Arkivy skupo 
kvietimų

Šv. Petro liet, parapijos ku
nigai sekmadienį, lapkričio 5 
d. perskaitė Arkivyskupo Ri- 
cahrd J. Cushing kvietimą ne
apleisti savo pilietinės balsavi
mo pareigos, kad pastatytume 
tinkamus žmones valdžion. 
Balsavimas įvyksta lapkričio 
7 d.

susirinki- 
buvo pra- 

kurią atkalbėjo 
kun. Alb. Kon-

padare išsamius

Teiks Sutvirtinimo 
Sakramentą

Lapkričio 26 d. arkivysku
pas teiks sutvirtinimo sakra
mentą Šv. Kryžiaus katedroje.

Ateitininkai dalyvaus 
šv. Valandoje

Penktadienį, lapkr. 10 d. 
7:30 v. v. jie laike savo Šv. 
Valandos pagiedos ir pasimels.

Po to įvyks Federacijos sky
riaus susirinkimas. Valdyba 
prašo visų draugijų atstovus 
dalyvauti šiame susirinkime.

Ateitininku Sendraugių 
susirinkimas

Sekmadienį, lapkričio 5 d. 
Šv. Petro parap. pobažnytinėje 
salėje įvyko Ateitininkų Sendr. 
Bostono skyriaus 
mas. Susirinkimas 
dėtas malda, 
dvasios vadas 
tautas.

Susirinkime
pranešimus iš Ateitininkų ir 
Amerikos R. Katalikų Susi
vienijimo suvažiavimų Pitts- 
burghe kun. K. Mažutis ir St. 
Lūšys. Buvo plačiai diskutuo
ta lietuviškųjų mokyklų prob
lemos. Nutarta dalyvauti mi
nėjimuose Nekalto Prasidėji
mo Švenč. Panelės Mari
jos šventės, kurią ruošia moks
leiviai ateitininkai gruodžio 10 
d., ir žymaus katalikų veikėjo 
dr-o J. Leimano 50-ties met. 
amžiaus sukakties minėjime. 
Taip pat *nusistatyta dalyvau
ti kiekvieną 2-jį mėnesio penk
tadienį moksleivių ateitininkų 
šv. Valandoje, Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

Išvyko kariuomenėn
Cambridge gyvenęs Antanas 

Kulbis pereitą penktadienį iš
vyko kariuomenėn. Tautinių 
šokių grupė So. Bostone jam 
suruošė išleistuves parapijos 
salėje, nes jis buvo uolus tos 
grupės dalyvis. Rap.

Rengiasi skubiai 
susituokti

Elžbieta Valuckaitė, gyv. 
117 F St., išteka už kareivio 
Roberto Wuschke, gyv. 397 
W. 4th St, lapkr. 11 d. Jau
nasis išvyksta tarnybon lapkr. 
13 d. x

Arkivyskupas pasmerkė 
nešvarių politinę 

kompanijų
Bostono arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing lapkričic 5 
d. St. Richardo gildos metinių 
Šv. Komunijos pusryčių metu 
Shelton viešbutyje pasakė kal
bą. kurioje smerkė politinę 
kompaniją, pavadindamas ją 
grėsme jungtinei jėgai, reika
lingai kovai prieš komunizmą.

Ruošias Vasario 16 
minėjimui

Spalio 27 d. įvyko A. L. Ta
rybos Bostono skyriaus susi
rinkimas. Nutarta pradėti 
ruoštis iškilmingam Vasario 
16 minėjimui. Tam tikslui iš
rinkta komisija, į kurią įeina 
J. Kasmauskas, adv. K. Kali
nauskas ir Pr. Razvadauskas. 
Daug kalbėta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės klausimu. 
Prieita prie išvados, kad to
kios bendruomenės organiza
vimas reikalingas, tik nutarta 
kreiptis į A. L. Tarybos Cen
trą, kad jis tuo klausimu sa
vo nusistatymą greit viešai 
paskelbtų. Kalbėta ir lietuvių 
komunistų vedamos propagan
dos lietuvių tarpe reikalu. Tuo 
klausimu padarytas nutari
mas: Susirinkimui pirmininka
vo Kasmauskas, raštininkavo 
Ivaška ir Vakauza.

Liet. Kultūros Rėmėjų
visuotinis susirinkimas įvyks 

š. m. lapkričio 18 d. 7 v. v. 
lietuvių parapijos salėje, W. 
Fifth St., So. Boston, Mass.

J. Krištolaitytė persike
lia į Bostonų

Vilniaus Operos solistė, Ju
zė Krištolaitytė, gyvenusi 
Worcester’y persikelia gyven
ti į Bostoną.

Parduos senųjų salę
So. Bostono piliečių draugi

ja nutarė parduoti senąją salę, 
kuri yra prie kampo E ir Sil- 
ver St. Parduos tam, kas dau
giausia pasiūlys. Rap.

Dorchesterio Piliečių 
klubo 

susirinkimas įvyks š. m. lap
kričio mėn. 10 d., penktadienį, 
8 vai. vak. klubo salėje. Visi 
prašomi dalyvauti. Valdyba.

(Dabarties (Pastabos

Juozas Naujalis

PASIRŪPINKIME BAŽNYTINE LIETUVIŲ MUZIKA

Laiškas Kultūros Institutui Bostone

R.

Lankėsi
Lapkr. 2 d. “Darbininke’ 

lankėsi kun. J. Vaitekūnas, 
Providence, R .1. lietuvių pąr. 
klebonas, kun. V. Martinkus, 
ką tik iš Vokietijos atvykęs ir 
apsistojęs pas kun. Vaitekūną, 
ir muz. J. Beinoris, Provi
dence par. vargonininkas.

Latvių koncertas
Spalių 28 d. Brooks Hali, 

Roxbury, Latvių Mokslo agen
tūra buvo suruošusi koncertą 
savo žymiai latvių operos so
listei ir patriotei Herta Lūše. 
Ji puikiai dainavo beveik išim
tinai latvių kompozitorių kū
rinius. Akompanavo ir keletą 
kurinių paskambino jų žymus 
pianistas Hugo Strauss. Klau- 

Dau-
tremtiniai 

ir daug jaunimo. Artistai buvo 
labai šiltai sutikti. Rap.

Krikštai
Lapkr. 5 d. pakrikštyti R. 

Jonas, sūnus Jono ir Aldonos 
I Aleksandravičiūtės) Martin-
kų, gyv. 65 Story St.; Ronal-» sytojų buvo apie 600. 
das Juozapas, sūnus Alberto ir giausiai suvažiavę 
Stasės (Matulevičiūtės) Au
dickų. gyv. 122 Marine Rd.

Atsiliepdamas į “Tėviškės 
Žiburiuose” Nr. 39(40) Lietu
vių Kultūros Instituto Bosto
ne atsišaukimą apie Mindau
go krikšto 700 metų sukakties 
minėjimą, kur prašoma pasiū
lymų ir iš visuomenės pusės, 
drįstu prisidėti ir savo suma
nymais.

Pirma siūlyčiau išleisti jubi
liejinę maldaknygę, kur būtų 
suimtos visos lietuvių kalba 
maldos ir giesmės, ištaisytos 
pagal lietuvių bendrinės kal
bos taisykles. Jos istorinei 
vertei padidinti galėtų būti de
dami (smulkiu šriftu) maldų 
bei giesmių originalūs tekstai. 
Šią mintį keliu grynai iš muzi
kinio taško. Praktiškai kiek 
kartų teko susidurti su gies
mėmis, vis buvo sunkumų su 
jų kalbinėmis problemomis. Iš 
dabar esamų maldaknygių bei 
giesminėlių nerasime dviejų 
vienodų tos pačios giesmės 
tekstų. Bet ir maldose rasime 
nevienodumo bei verstinių sve
timų kalbų įtakos, kur laikan
tis konservatyvinių . pažiūrų, 
vis bijomasi atsisakyti senovi
nių kalbos netobulumų. Bet 
tai daugiau kalbininkų reika
las. Iš finansinės pusės malda
knygė išleista didesniu tiražu, 
atneštų gražaus pelno, kurį 
būtų galima sunaudoti ki
tiems, nepelningiems leidi
niams.

O iš tokių būtų gaidų leidi
mas.

Skaudu, kad per visą trem-

ties metą nepavyko sutikti nei 
vienų Juozo Naujalio mišių, 
kurių jis parašė net keturioli
ka! Pripažintas lietuvių muzi
kų patriarchu, didžiausias mū
sų bažnytinės muzikos kom
pozitorius, savų galbūt nesą
moningai užmirštas! Būdamas 
virš metų Grohno stovykloje, 
turėjau garbės pažinti bent 
dešimtį mūsų vargonininkų. 
Daugelis iš jų, dar iš Lietuvos 
vežėsi nemaža gaidų, tarp ku
rių rasit mišias Hallerio, Gru- 
berio, Kepfnerio, bet ne Nau
jalio, Sasnausko, Štarkos. Ko
dėl?! Iš kur šita meilė sveti
miesiems? Ar jie atstovauja 
pavyzdinę bažnytinę muziką? 
Istoriškai yra žinoma, kad vei
kalai Palestrinos (Popiežiaus 
Marceli mišios) buvo pripažin
tos bažnytinės muzikos pavyz
džiu ! Palestrina neginčijamas 
genijus, kurio kūryba gali ap
vaisinti kiekvieną naują kartą. 
Jo kūrybą populiarinti, ja per
siimti yra prasmės! Bet kodėl 
Halleris, kodėl Gruberis! Ši
tie neryškūs romantinio sti
liaus epigonai, grynai lokali
niai vokiečių kompozitoriai! 
Kodėl jie mūsų religinę muzi
kinę dvasią turi užviešpatauti 
iki tokio laipsnio, kad savis
tovi individuali lietuvių kūryba 
negalėtų pro tą kevalą prasi
mušti ?

Minimas jubiliejus būtų pui
ki proga praSėti naują bažny
tinės muzikos raidą. Gregoria- 
ninis choralas, kaip visos Ka
talikų Bažnyčios bendras gie-

dojimas, sudaro ir mūsų gie
dojimo pagrindą, šalia jo tu
ri kurtis ir plėtotis savistovi 
lietuvių muzikinė kultūra, kiek 
galint labiau atpalaiduota nuo 
kaimyninių įtakų.

Šiuo tikslu siūlyčiau jubilie
jaus proga surinkti visą Nau
jalio, Sasnausko ir Brazio re
liginę kūrybą ir ją išleisti at
skirais sąsiuviniais su atatin
kama rekomendacija lietuvių 
vargonininkams.

Tuo pat užsimojimu galėtų 
būti paskelbtas konkursas 
įvairioms giesmėms bei mi
šioms parašyti, kurių pagrin
dinė sąlyga būtų gryna lietu
vių muzikinė dvasia. Tai netu
rėtų būti pigus liaudies moty
vai panaudojimas, kaip jau bu
vo kai kieno nevykusiai ban
dyta. Tai būtų daugiau sunau
dojimas atskirų folklorinių 
elementų, daugiau harmoninių 
negu melodinių, labiau senes
nių, kurie savaime yra artimi 
senovinėms bažnytinėms tona
cijoms. Taigi tuo pačiu vysty
dami savo savistovų religiniai 
muzikinį veidą, priartėtumėm 
prie Katalikų Bažnyčios muzi
kinių pagrindų, ir nutoltumėm 
nuo pigių kaimyninių įtakų.

Šiuomi aš savo pasiūlymą ir! 
baigsiu.

Teikitės priimti mano pagar
bą ir nuoširdžius linkėjimus: 
jubiliejaus užsimojimams.

Izidorius Vasyliunas
Bogota. Colombia

1950. X. 26.

Habeas Corpus
▼ Daugiausia kraujo žmonės yra pralieję ne už kasdieninę 

duoną, kuria sau gyvybę išlaiko, bet už laisvę. Sočią duoną kar
tais galima gauti ir be laisvės, sakysime vergui, kuij ponas 
myli, bet ir ant virvės laiko. Tai yra šunies duona, ne žmogaus, 
žmogui tokia duona apkarsta. Jis ieško tada laisvės, kaip 
paukštis uždarytas narve, nors jam po gurkliu ir būtų paberta 
sauja gerų kviečių. Geriau jam lesti dirses laisvėje, negu tukti 
vergijoje. Ir taip yra su gyvuliu, kuriam nerūpi nei pažanga nei 
kokia kultūra. Bet tas labai rūpi žmogui, kuris iš prigimties yra 
laisvas. Gali jam kas ir burną užčiaupti, gali kankinti ir pri
versti kalbėti, kaip kankintojas nori, gali jį vesti net sušaudyti, 
bet negali išplėsti įsitikinimo, kad jis yra laisvas ir nuo kito 
nepriklauso su visu savo kūnu ir siela. Žmogus tą savo laisvę 
gina kaip galėdamas. Tam jis sudarinėja konstitucijas, leidžia 
įstatymus, griebiasi net ginklo savo laisvei ginti.

▼ Vienu iš tokių įstatymų, kurie gina nuo valdžios prievar
tos. yra žinomas ir “Habeas Corpus — Act”. Jau nuo 1679 me
tų juo remiasi Amerikos teismai ir jį saugo konstitucija. “Ha
beas Corpus — Act” reikalauja, kad niekas nebūtų suimtas ir 
įkalintas be teisinio pagrindo. Yra teisė kreiptis į teismą ir rei
kalauti nekaltąjį paleisti. Taip pat teismas turi teisę paleisti ir 
už užstatą. Tuo būdu apsisaugoma nuo valdžios ar piktų skun
dėjų savivaliavimo. Be pagrindo žmogui negalima atimti laisvės.

V Šia laisve prisidengdami, komunistai kasasi po demokrati
ne krašto santvarka ir dar nori kitus įtikinti, kad jie jokio 
nusikalstamo darbo nedirba. Kongresas į tai pažiūrėjo kitaip, 
priimdamas įstatymą, kuris komunistus, nacius ir fašistus lai
ko perversmininkais. Būdami prievartos šalininkai, jie graso 
kitų žmonių laisvei. Tai yra pagrindas kaltinimui, nuo kurio 
negalima prisidengti "Habeas Corpus” įstatymu. Be to, kas 
siekia įvesti krašte diktatūrą, — bolševikinę ar fašistinę, ne
svarbu, — tas jau griauja iš pagrindų "Habeas Corpus” aktą. 
Jis nenori jo pripažinti kitiems. Jis nori tik pats juo prisi
dengti, kol atliks savo pragaištingą darbą.

V Veltui tat “Vilnis” lieja ašaras, kad dėl antikomunistinio 
įstatymo "Habeas Corpus išdildomas vienu plunksnos pabrau
kimu” (Nr. 253). Jis neišdildomas, — nereikia meluoti, — nes 
palieka teisę ir komunistams įrodyti, kad jie nėra kalti, netar
nauja svetimai valstybei, nesigriebia subversinio darbo, nesie
kia kitiems ant sprando atsisėsti, kaip yra užsėdęs 
Stalinas. Lieka dar laisvė ir už užstatą išeiti, kaip 
naudoja Andrulis. Jis galėtų pasekti Gerh. Eislerio 
pabėgti pas savo tėvelį. Amerikoje daugiau laisvės

I

žmonijos gerovei ir 
kalinimus Sovietų 

išlaiko po metus ka- 
už akių ir niekada už

LIETUVIU, LATVIŲ IR ESTŲ DIDYSIS FESTIVALIS ■ KONCERTAS
įvyksta šeštadienį, lapkr. - Nov. 11 d., 8 vai. vak., John Hancock salėje, Berkley St., Boston’e.

PROGRAMOJE

LIETUVIŲ: šv. Petro lietuvių parapijos choras, vadovaujamas komp. p. J. Kačinsko; tautiniai šokiai, vad. p. O. Ivaškienės 
akordeonu pritaria Vyt. Strolia; baletas T. Babuškinaitč, A. Liepinas; akompanuoja S. Levickienė ir “Dainos” choras, vad. muz. A. 
Ta tar onytei.

LATVIŲ: p. S. Stumberg skambins; dainuos garsus oktetas “Tėvija” vad. p.p. R. Skujins ir J. Ansbergs; tautiniai šokiai, vad. L. 
Graudina, akomponuojant A. Basgaae jt^kordeonistas P*. Meijers.

ESTŲ: dainuos p. R. Keskula, smuikuos Ulf Wijla, ir vargonuos p. Leo Virkhaus.
Amerikos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos Himnai.

Visus nuoširdžiausiai kviečia THE BALTIC AMERICAN SOCIETY OF NEW ENGLAND

jų bosas 
tuo pasi
keliu — 
žmogui,

kaip Sovietų Sąjungoje.
“Vilnis" daug daugiau pasitarnautų 

žmonių laisvei, jei imtų protestuoti prieš 
Rusijoje. Ten suima be jokios priežasties, 
Įėjimuose be jokio lp*ltinimo, nuteisia
užstatą nepaleidžia. Reikėtų tą “Habeas Corpus” įstatymą nu
rašyti ir i>er “Vilnies” arba “Laisvės” redakcijas pasiųsti į So- 
vietiją. Tegu jį įtraukia į "saulėtą konstituciją” ir to įstatymo 
laikosi taip, kaip JAV beveik per 300 metų. S.

“AIDAI” galima 
užsisakyti ir 
“Darbininko” 

administracijoje, 
366 W. Broadway, 

S. Boston 27, Mass.

AIDAI

AIDAI

AIDAI

I D U

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

apjungia visus pasaulio lietuvius, kuriems 
rūpi lietuviškoji kultūrinė kūryba, tauti
nės gyvybės išlaikymas ir Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas.

puoselėja tautinę kultūrą ir savo pusla
piuose talpina lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir menininkų naujausius kūrybos 
darbus.

redaguoja redakcinis kolektyvas sudary
tas iš žymių lietuvių kultūrininkų su ra
šytoju Ant. Vaičiulaičiu priešakyje.

prenumerata metams: JAV ir Pietų Ame
rikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6.00); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; 
kitur — 55 c.

yra mokslo, literatūros bei meno ir vi
suomeninio gyvenimo mėnesinis žurnalas.

Pasaulio Lietuviu Kultūros Žurnalo

AID
PLATINIMO VAJUS

Z

lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario menesiais

AIDUS

VISI KVIEČIAMI Į KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ Platinimo Taikę
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų

AIDŲ




