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Suomijos darbininkų vadai 
lanko Ameriką

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos 
(ALF) pakviesti atvyko 
iš Suomijos trijų didžių
jų profesinių sąjungų va
dai: Aku Sumu, pirminin
kas didžiausios suomių 
darbininkų unijos; Valde- 
mar Libjevtram, atsto
vaująs metalo pramonės 
darbininkus; Juho A. Ki- 
visto, atstovas dirbančių
jų viešose tarnybose, ir 
Vihtori Rantaneu, vado
vaująs popierio pramonės 
darbininkams. Jie išbus 
Jungtinėse Valstybėse 
apie penkias savaites, su
sipažins su šio krašto 
darbo sąlygomis, darbi
ninkų gyvenimu ir unijų 
veikla.

Kalbėdamas su žurna
listais Aku Sumu pareiš
kė, kad Suomijoje komu
nistai vis labiau praran
da darbininkų pasitikėji
mą. Labai daug komunis- 
taams pakenkė neseniai 
pakurstyti netęisėti strei
kai ir panaudoto- tam 
žiaurios prievartos prie
monės.

Pačios didžiausios dar
bo unijos vadovybėje iš 
14 narių tik 6 yra komu
nistai. Naujuose rinki
muose jau ir to negautų. 
“O reikia pabrėžti”, —pa
reiškė Aku Suma, “kad 
Suomijos padėtis yra 
ypatinga ir labai sunki”.

Suomija, kaip žinoma, 
yra šiaurėje prie pat So
vietų Rusijos. Per praė-

jusį karą iš jos buvo at
imta žymi dalis teritori
jos ir uždėta didelė kon
tribucija. Pirmoji rusų 
invazija būsimo karo me
tu būtų nukreipta į Suo
miją. Vis dėlto darbinin
kai turi drąsos ir ištver
mės priešintis komuniz
mui.

Susirgo ir Tcglialti?
Roma, Italija. — Itali

jos komunistams visą lai
ką vadovavęs Palmiro 
Togliatti, o vieną kartą 
ir šautas, bet likęs "y.as, 
dabar nesveikuoja, kaip 
ir buvęs prancūzų komu
nistų vadas Torezas. Abu 
jie “susirgo” Maskvos 
įsakymu, kad užleistų 
vietą naujiems žmonėms.

Italijos komunistams 
paskirtas vadovauti Piet- 
ro Secchia, kuris yra ka- 
ringesnis. Italijos vyriau
sybė tuojau sustiprino 
krašto apsaugos dalinius, 

f o iš Sovietų Rusi joe grįžę 
kariai ėmė organizuotis į 
antibolševikinį frontą.

Ims ir 18 metų
Chicago, III. — 

Lewis B. Hershey, tautos 
rinktinės tarnybos direk
torius, kalbėdamas 
Northvvestern universi
tete, pareiškė, kad gal 
tekti šaukti karo tarny
bon 18 m. amžiaus jau
nuolius ir vyresnius kaip 
25 m. amžiaus.

Gen.

«

įVGMl/lTOS ŽINIOS

, LAPKRIČIO (November), 14 D., 1950 M.

4

Prezidentas Trumanas sveikina dvynukus — Prter and Paul Chambers. Ję tčvas 
pulk. Justice Chambers už narsumą buvo apdovanotas aukščiausiu medaliu (The Con- 
gressional Medai of Honor).
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JAV kariuomenė atvyko 
į Bordeaux

i

Paryžius. — Šiomis die
nomis j Bordeaux, vieną 
iš didžiųjų Prancūzijos 
uostų Atlanto pamaryje, 
išsikėlė pirmasis JAV ka
rinis dalinys iš 400 vyrų. 
Viso jų bus čia atkelta 
apie 2000. Jų uždavinys 
priimti ir saugoti ginklų 
transportus, kurie per 
Bordeaux uostą siunčia
mi JAV karinėms pajė
goms Europoje.

Šios apsaugos priemo
nės imtasi dėl Bordeaux 
uoste komunistų kursto
mų streikų ir grąsinimo, 
kad jie stengsis sulaikyti 
bętkokias karines siuntas 
iš Amerikos, 
susitarė su 
čia

Kinija atmetė Jungtinių Tautų kaltinimą
iate Success.— Jung

tinių Tautų-RB>«,ūmo Ta
ryba, pasiremdama gen. 
McArthuro parnešimu, 
buvo pasiuntusi komunis
tinei Kinijai kvietimą at
siųsti atstovus ir pasitei
sinti dėl invazijos į šiau
rinę Korėją. Kiek anks- 
Mao - Tsetungo atstovus 
čiau buvo nutarta kviesti 
aptarti Formozos klausi
mui. Šiomis dienomis 
gautas komunistinės Ki
nijos ministerio 
Enlai atsakymas 
tuodu raštus.

Pirmuoju raštu 
šama, kad lapkričio 14 d. 
devynių narių delegacija 
išskrenda iš Peipingo į 
New Yorką. Jai vadovau
ti paskirtas Wu-Hsiu- 
Chuan (direktorius So
vietų ir rytų Europos rei
kalams) ir jo patarėjas 
Chiao - Kuanhua. Jiems 
pavesta paremti Kinijos 
liaudies vyri a u s y b ė s 
skundą dėl JAV ginkluo
tos invazijos Formozoje.

Antru raštu atmetamas 
kvietimas pasiaiškinti dėl 
invazijos šiaurinėje Ko
rėjoje. Rąšte nurodoma, 
kad toks kvietimas nega
li būti priimtas, nes jis 
paremtas pranešimu “va
dinamojo Jungtinių Tau
tų vado”, kuris buvo pa
skirtas neteisėtai, nedaly
vaujant Saugumo Tary
bos posėdžiuose Sovietų 
Sąjungai ir Kinijos liau-

Chou- 
į abu

prane-

A Prezidentas Trumanas turi teisę mokėti mažės-- 
nius mokesčius nuo 1949 m. kai jam suėjo 65 metai. 
Prezidentas metams gauna 150,000 dol. algos, iš ku
rios 40,000 atskaitoma mokesčiams.

A Laivyno sekretorius Francis P. Mathews lėktuvu 
išskrido pasimatyti su gen. MacArthuru. Grįš per 
Aleutų salas ir Aliaską.

A Teisingumo departamentas deportavo du akty
vius komunistų veikėjus: Betričę Johanson, kilusią 
iš Lenkijos, ir Andrių Overgaard, atvykusį iš Dani
jos. Jie išplaukė garsiuoju komunistų laivu “Stefan 
Batory”.

A Italijos užsienio reikalų ministeris Carlo Sforza 
pasisakė už vokiečių atskirus dalinius jungtinėje Eu
ropos kariuomenėje.

A Sovietai buvo pasiūlę Jungtinėms Tautoms už
drausti Graikijoje taikyti mirties bausmę komunis
tams sukilėliams. Rezoliucija buvo atmesta.

A Švenčiant revoliucijos sukaktį Maskvos spaudo
je vėl pirmose vietose pasirodė Molotovo paveikslai. 

Jo konkurentas į Stalino vietą Malenkovas nei vie
name paveiksle neparodytas.

A Jugoslavija su Albanija nutraukė tiesioginius 
diplomatinius ryšius. Jie bus palaikomi tik per kitas 
valstybes. Albanija yra Sovietų Sąjungos satelitas ir 
karinė bazė prie Viduržemių jūros.

A Pagal Saugumo įstatymą visi svetimšaliai, ku
rie turėjo ar tebeturi ryšius su totalitarinėmis par
tijomis užšieny, bus ištremti iš Jung. Valstybių. Tei
singumo departamentas pirmiausia praves tardymą 
svetimšalių studentų, atvykusių laikinai į JAV. .

A Alės. Bebler, Jugoslavijos atstovas Jungtinėms >■ .
Tautoms, lapkričio mėn. pirmininkauja Saugumo Ta- kaitinimo prisidėjo dar

dies respublikai. Rašte ti saj/o kaltę, bet i 
kaltinama Jungtinės A-- derėti nuolaidų: ' 
merikos Valstybės, gin
klu užpuolusios Korėją.

Skaitydamas tuos raš
tus Peipingo komunisti
nis radijas dar piktais 
žodžiais išplūdo JAV. Ji 
grasanti kinų liaudies 
respublikos teritorijai ir 
saugumui. “Ginti Korėją 
nuo amerikiečių”, aiškino 
radijas, “reiškia ginti pa
čią Kiniją”. Toliau buvo 
nurodyta, kad kovose da
lyvauja “kinų savano
riai”, už kurių pečių stovi 
visa tauta. Vis dėlto pa
reikšta vilties, kad kon
fliktas galėsiąs būti tai
kiai likviduotas.

Tačiau Vašingtono ir 
Jungtinių Tautų sluoks
niuose toks kinų plūdi- 
masis ir nepagrįsti kalti
nimai kelia didelio susi
rūpinimo. Yra aišku, kad 
kinų delegacija, remiama 
Sovietų, Jungtinių Tautų 
tribūną panaudos piktai 
propagandai prieš JAV. 
Kinai ir sovietai siekia 
įrodyti, kad su Korėjos 
konfliktu Jungtinės Tau
tos nieko bendro neturi. 
Kad tai egąs tiktai JAV 
agresinis žygis.

Šia puolamąja taktika 
sovietų vadovaujami ki
nai siekia dviejų dalyku. 
Viena. keldami dideli 
triukšmą ir grasindami 
karu, ne tik nori prideng

JAV KALTINA RUSIJĄ
Vašingtonas. — JAV 

apkaltino. Rusiją, kad ji 
laužo keturių didžiųjų su
sitarimą dėl Austrijos, 
įvesdama nekonstitucinę 
•pašto cenzūrą. Prie šio

rybai. Perimdamas tas pareigas jis pareiškė, kad D- Britanija ir Prancūzi- 
Italija turinti būti tuojau priimta j narius. ja. Įteiktose notose griež-

tai protestuojama, kad 
yra sulaužytas 1946 m. 
birželio 28 d. susitarimas 
nesikišti į Austrijos vi- reikalauja, 
daus reikalus. Valst. de
partamento spaudos pa
reigūnas Lincoln White 
sako, kad Rusija tuo 
veiksmu graso Austrijos 
nepriklausomybei.

Dėlto JAV 
Prancūzija 

įsteigti amerikiečių 
karinę įgulą. Jos vadu 
paskirtas gen. Masan J. 
Young.

Ligi šiol karinės siun
tos iš JAV į Vak. Vokie
tiją daugiausia ėjo per 
Bremeno uostą. Kadangi 
jis arti sovietinės Vokie
tijos, tai karo atveju gali 
būti greitai atkirstas. Tą

pramantan Bo r d e a u x 
uostas jau iš anksto pa
rinktas antrąja karinių 
siuntu baze.

Maurice Thorez išvežtas 
į Sovietų Russijų

Paryžius. — Lapkričio 
11 d. specialiu sovietų 
lėktuvu buvęs Prancūzų 
komunistų vadas Maut i- 
ce Thorez iš Paryžiaus iš
vežtas gydytis į Sovietų 
Sąjungą. Jį nulydėjo at
vykęs rusas gydytojas 
Dovidenkov.

Tai rodo, kam Thorez 
iki šiol tarnavo ir kas yra 
jo tikrieji globėjai, pas 
kuriuos pereito karo me
tu jis dezertyravo iš 
prancūzų kariuomenės.

Maurice Thorez yra pa- 
raližuotas. bet kalbėti 

* dar gali. Jo susirgimą 
gaubia neaiškios aplinky
bės. Dar neaiškesnis lau
kia jo gydymas Sovietijo- 
je, kur buvo “nugydytas” 
bulgarų komunistas Di- 
mitrovas.

• w

ir išsi- 
‘ prasi

veržti į Jungtines Tautas. 
Antra, jie nori paneigti 
Jungtinių Tautų griežtus 
sprendimus, kurie ki
nams labai nemalonūs.

Lake Success — Lap
kričio 10 d. Jung. Valst. 
ir penki kiti kraštai pra
šė Saugumo Tarybą, kad 
įsakytų išvaryti Kinijos 
raudonųjų dalinius iš Ko
rėjos ir tuo reikalu pasiū
lė rezoliuciją, 
kalbėjo, kad Korėjoje 
taika gali būti pasiekta 
tik pašalinus iš Korėjos 
Jung. Tautų dalinius.

Patiektoji šešių valsty
bių, būtent, JAV., Pran
cūzijos, D. Britanijos, 
Kūbos, Ekvadoro ir Nor
vegijos rezoliucija buvo 
priimta 9 balsiai prieš 1 
ir nutarta ją svarstyti 
Saugumo Taryboje. Gali
mas daiktas, kad prie tos 
rezoliucijos prisidės ir 
Indija, kurios atstovas 
tuo tarpu neturėjo iš sa
vo vyriausybės instrukci
jų, kaip balsuoti.

Rezoliucijoje reikalau
jama, kad visos valstybės 
ir vyriausybės nustotų 
teikę pagalbą ar paskati
nimą Šiaurės Korėjos ko
munistams ir neleistų iš 
savo kraštų vykti su gin
klu šiaurės komunistams 
pagalbon pavieniams as
menims ar jų grupėms ir 
kad tuojau jas atšauktų, 
jeigu kurių kraštų tokios 
ginkluotos grupės ar pa
vieniai asmenys komunis
tų pusėje Korėjoje kovo
ja. Taip pat rezoliucija 

kad Jung. 
Tautų policija žiūrėtų, 
kad Kinijos siena su Ko
rėja nebūtų pažeista ir 
kad būtų pilnai apsaugoti 
teisėti Kinijos - Korėjos dėsni susisiekimo keliai į nįų sąjungininkų susisie- 
interesai sienos zonoje. vakarus buvo užbarika- kimo netrukdė. 1

Malikas

RESPUBLIKONAI JAU GALVO 
JA APIE PREZIDENTO 

RINKIMUS
f

— Padrą- 
laimėjimų 
rinkimus, 
įgavo vil- 

prezi-

Vašingtonas. 
sinti kaikurių 
per praėjusius 
respublikonai 
ties, kad būsimus
dento rinkimus jie laimės 
ir grįš į Baltuosius Rū
mus po 17 metų pertrau
kos.

Stipriausiu kandidatu į 
būsimus prezidentus mi
nimas senatorius Rober
tas A. Taftas, gavęs ne
seniai daugiausia balsų 
per visus savo rinkimus. 
Jis net tris kartus norėjo 
būti nominuotas kandida
tu į prezidentus, bet par
tija jį vis atmesdavo, 
kaip nepatrauklią asme
nybę. Dabar jis savo po
ziciją sustiprino ir jei 
gen. Eisenhowerio nebus 
galima statyti kandidatu.

tai Taftas tikriausia už
ims pirmą vietą.

New Yorko perrinktas 
gub. Thomas E. Dewey, 
du kartu prakišęs, gali
mas daiktas, tretį kartą 
nebus statomas. Be jo ir 
Tafto, dar minimi kandi
datais Kalifornijos gub. 
Earl Warren, senatorius 
James H. Duff iš Pensyl- 
vanijos ir Harold E. Stas- 
sen, rašęs Stalinui laišką, 
bet ligi šiol negavęs jokio 
atsakymo. Vargu ar jis 
ką gero gautų ir per rin
kimus.

Šimto metų sukaktis
Vašingtonas. — Šiemet 

lapkričio mėn. 17 d. suei
na lygiai šimtas metų, 
kai JAV Kongresas pir
mą kartą susirinko posė
džiauti Vašingtone.

STENGIASI SULAIKYTI
BĖGANČIUS Į VAKARUS

Berlynas. — Lapkričio 
10 d. sunkiai ginkluoti 
rusų daliniai ir rytų Vo
kietijos komunistinė po
licija tvirtu lanku apjuo
sė Berlyną, kad sustab
dytų nuolat bėgančius į 
vakarų Vokietiją. Karei
viai ir policininkai, gin
kluoti automatais ir pis
toletais, pasirodė gatvėse 
ir keliuose vedančiuose į 
vakarinį Berlyną. Visi di-

kartimis, spygliuo- 
vielomis, griuvėsių 
ir k. Sargybos pri- 

visus sunkveži- 
važiuojančius iš to- 
aplenkti vakarinį

duoti 
tomis 
laužu 
vertė 
mius, 
liau,
Berlyną. Net okupaciniai 
rusų daliniai iš savo vy
riausiosios būstinės Pots
dame buvo priversti va
žiuoti aplinkiniu keliu. 
Sargybos stabdė tik rusų 
zonos judėjimą. Vakari-
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Sovietai atliko puikų darbą
Cicero, Iliinois. — Istorijoje nuolat ir nuolat pa

sikartoja, va, šitoks dalykas. Vis atsiranda koks nors 
vadas ar karžygis, kurs pasišauna užkariauti visą 
Europą su aiškia viltimi nugalėti visą pasaulį. Pami
nėsiu tik pačius naujausius tokius fantastus: Napo
leonas, VVilhelmas II, Hitleris, Stalinas. Visi jie vi
suomet skelbia, kad jie tai daro Europos ir visų tau
tų labui. Ir žinome, kad iš pradžių jiems sekasi, su
randa sau, geruoju ar prievarta, pritarėjų ir padė
jėjų.

Tačiau jiems sekasi tol. kol susidaro prieš tokius 
užkariautojus kitų tautų sąjunga, kariška koalicija 
ir bendras pasipriešinimas. Todėl tie užkariautojai 
deda didžiausias pastangas tokių koalicijų neprisi
leisti ir jau esančias koalicijas visokiais vilingais 
būdais ardyti. Čia nieko naujo nėra. Senas metodas. 
Sovietai tą metodą vartojo, bet išėjo priešingai.

Sovietai turėjo labai geras sąlygas tam skaidi
niui vykdyti. Jiems buvo duota labai galinga pozici
ja — nuolatinis narys Saugumo Taryboje su veto 
teise. Vadinasi, be Sovietų nei žingsnio. Užtat jie tu
rėjo progų kam tik norėjo grasinti, kam norėjo patai
kauti, o kitiems keršyti — nepriimti į Jungtinių Tau
tų Organizacijos narius — pastatyti savo veto. Ar gi 
ne ironija, kad Sovietai gali kitas tautas kaltinti ne
demokratiškumu ar kuo kitu. Bet taip buvo.

O kiek Sovietai rėkė, koliojosi, su purvais maišė 
visas pasaulio demokratines valstybes. O kur jie tą 
savo darbą atliko? Ne kur nors Maskvoje, ne Afri
kos džiunglėse bet pačioje Amerikoje, iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos tribūnos, milžiniškam skaičiui 
atstovų, įvairiausių žurnalistų, politikų ir diplomatų 
ausims. Jų kalbos buvo transliuojamos per radiją, o 
Malikas buvo nuolat rodomas per televiziją, kaip ko
kia garsiausia kino žvaigždė. Visa Amerikos spauda 
jiems veltui tarnavo. Spausdino kiekvieną jų men- 
kiausį žodelį, bjauriausi nusikoliojimą, kiekvieno, 
net garbingiausio Amerikos asmens dergimą. Dėjo jų 
fotografijas, stovinčių, sėdinčių, linksmų, piktų, 
kumščiais trankančių. Rodos, ko daugiau be reikia. 
Kur jie ras geresnę progą pasakyti savo “teisybę” ir 
pasaulį įtikinti, kokie jie teisingi ir geri. Daug kas 
ne tik stebėjosi iš to, kas čia darėsi, bet stačiai nu
gąstavo, kas iš to bus. Ir kas atsitiko?

Atsitiko tai, ko Sovietai niekada nelaukė, dėl ko 
jie stačiai apstulbo. Tuo savo elgesiu jie suorganiza
vo karišką koaliciją prieš save. Lemiantieji nutari
mai praeina prieš Sovietų^ porą, Faktinai, jau panai
kintas Sovietų veto. Nariai jsipareigojo stoti į karą 
prieš agresorių, praktiškai, prieš Sovietus. Vadinasi, 
koalicija gatava ir, svarbiausia, ją suorganizavo pa
tys Sovietai. Tik dabar Sovietam pasidarė visiškai 
aišku, kad jų kalbos, jų grasinimai gali įtikinti tik jų 
vergus, atstačius revolverį i jų kaktas. Nenoroms 
Sovietai padarė labai gerą darbą. Dabar ir jiems ir 
kitiems jau aišku. O tokiais atvejais reikia visada 
laukti ko nors netikėto.

%

Korėjiečiai išlydi karo dalinius j galutines kovas su komunistais. Taip jie manė, 
kol kinai nebuvo dar įsikišę į karą. Kas toliau bus, niekas nežino.
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EGIPTAS LAUKIA PERVERSMO

Tibetas pasiuntęs atsišaukimą 
j Jung. Tautas

Kinijos komunistę viena kolona pasukusi Burnos 
kryptimi
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ŠVEDIJOS NAUJI GINKLAI
Stockholm. — Švedų 

laikraščiai yra plačiai ap
rašę ir įdėję iliustracijas 
naujo sprausminio lėktu
vo, kuris panašus į 
“skraidančią statinę”. Iš 
galo yra skylė, pro kurią 
gali būti laidomos sprogs
tamos raketos. Lėktuvas 
gali skristi 650 mylių į 
valandą. Švedijos vyriau
sybė tuojau užsakė ga
minti juos didelėmis seri
jomis. Pirmasis modelis 
buvo visuomenei viešai 
pademonstruotas. Iš viso 
ko galima buvo suprasti, 
kad vyriausybė sąmonin
gai tai darė, norėdama 
parodyti, jog karui su so
vietais gerai ruošiamasi.

Viešai ji nedemonstra
vo dar kito ginklo: nau
jausių patrankų, kurios 
šaudo pagal radaro nuro-

PRANEŠIMAS
Darbininkų Sąjungos 

(LDS) Connecticut aps
kritis šaukia metinį su
važiavimą lapkričio 19 d.. 
Šv. Juozapo patalpose 
1:30 vai. po pietų, Water- 
bury, Connecticut.

Prašo iš visų kuopų 
skaitlingai atsilankyti.

Šv. Mišios už gyvus ir 
mirusius narius bus lai
komos 10 vai. rytą. Šv. 
Juozapo bažnyčioje.

Pirm. Juozas Bernotas
Rašt. St. Sopranas.

dymus ir labai taikliai. 
Gali numušti kiekvieną 
lėktuvą, kuris patenka į 
jų ugnį. Tos patrankos 
buvo pademonstruotos 
tik parlamento nariams, 
tačiau komunistų atsto
vai buvo palikti už durų. 
Tai antra demonstracija, 
kam tie ginklai yra rei
kalingi.

Kūdikis užėmė sostą
New Delhi, Indija — 

Nepalio karaliaus Tribhu- 
vana Bir Kikram rūmuo
se įvyko revoliucija. Ka
ralius buvo priverstas 
bėgti į Indiją. Sostą užė- 
mą 3 metų amžiaus jo 
anūkas. Nepalis yra gre
ta Tibeto. Tai pirmas 
slenkstis į Indiją.

Ar siųs JAV ambasadorių 
j Ispaniją?

Paryžius. — Paryžiuje 
pasklido gandai, kad JAV 
rengiasi greitu laiku at
naujinti diplomatin i u s 
santykius su Ispanija ir 
pasiųsti į Madridą amba
sadorių. JAV ambasada 
Paryžiuje tų gandų nega
lėjo nei patvirtinti nei 
paneigti.

Vašingtone tuo tarpu 
kaibama, kad Kongresas 
linkęs ambasadorių siųs
ti. bet prezidentas Trti- o 
manas išsireiškęs, jog 
dar ilgai reikės palaukti

Kairas.
masi, kad kiekvienu me
tu gali kilti vidaus per
versmas, kuriam pritartų 
masės vidutiniojo luomo 
ir darbininkų. Didelis ne
pasitenkinimas yra vadi
namąja Wafdistų parti
ja. Ji atėjo į valdžią su 
visokiais pažadais, • bet 
nei vieno jų neįvykdė. 
Piktinamasi turtingųjų 
prabanga ir valdininkų 
korupcija. Nesiimama jo
kių priemonių vargstan
čiųjų ir darbininkų padė
čiai pagerinti. Žadėtos so
cialinės reformos nelygy
bei sumažinti nei nepra
dėtos vykdyti.
Tuo tarpu viskas brangs
ta ir pinigai krinta. Ne
sutardami su finansų mi- 
nisteriu Zakiel Mutal, 
kuris pareikalavo val
džios kontrolės kainoms, 
pasitraukė iš kabineto 
trys ministeriai. Labai 
blogą įspūdį kraštui pa
darė ir jaunas karalius 
Farukas, besitrankyda
mas po Europos lošimų 
klubus ir pamarius.

Visu tuo naudojasi dar 
penktoji komunistų kolo- 
kai drumsti. Egipto sun
ki ekonominė padėtis ir

Egipte bijo- socialine nelygybė komu
nizmo propagandai suda
ro gerą dirvą. Pervers
mas galėtų baigtis kruvi
na raudonųjų revoliucija, 
kuo britai yra labai susi
rūpinę.

Teisiami karo žudikai 
Belgijoje

Briuselis. — Našlė Hen- 
ritte Vandenheuvel pa
šaukta liudininke prieš 
nacių generolą Ernst von 
Falkeuhausen, 
Belgijos ir 
Prancūzijos
meto vaidytoją, 
čiusi jį sukrito

buvusį
Šiaurinės 

okupacijos 
Pama- 

ašarose.
Atsigavusi p. H. Vanden- 
heuvel papasakojo, kaip 
jos vyras buvo gestapo 
areštuotas. Jai buvo pra
nešta, kad jis buvo nu
šautas kaip įkaitas. Po 
karo iškasus ir gydytojui 
apžiūrėjus lavoną, neras
ta iokiųr sušaudymo žy
mių. Sutriuškyta tik gal
va.

O Lietuvoje niekas to
kių teismų nedaro raudo
niems žudikams. kurie 
taip traiškina galvas.

J. E. ARKIVSKUPO LAIŠKAS,
drabužių vajaus reikalu

Mylimieji Kristuje!
Dabartinė padėtis Korėjoje rodo, kad mūsų ša

lis ir visas pasaulis vėl pradeda jausti baisias karo 
pasekmes. Kai mes rūpestingai sekame žinias apie 
Jungtinių Tautų karo veiksmus Korėjoje, tai karštai 
ir meldžiamės, kad pasaulis, dar tebekenčiąs dėl ant
rojo pasaulinio karo nelaimių, pagaliau susilauktų 
pastovios taikos. Jungtinių Tautų karo vadovybė 
mums praneša, kad trys milijonai Korėjos gyventojų, 
vyrų, moterų ir vaikų, pabėgusių iš karo fronto ir li
kusių be pastogės ir nuosavybės, artėjant žiauriai 
tos šalies žiemai, neturi kuo apsidengti ir labai rei
kalingi šiltų drabužių, antklodžių ir batų. Tokioje pat 
padėtyje yra dar septyni milijonai tremtinių ir pabė
gėlių Vokietijoj, Austrijoj ir Italijoj. Šv. Tėvo žinio
je esančios Vatikano misijos Artimuose Rytuose taip 
pat drabužių yra reikalingos.

Atjausdami nelaimingą tų vargšų padėtį. Ame
rikos vyskupai per katalikišką dėl karo nukentėju- 
siems šelpti organizaciją, nutarė suteikti tiems nelai
mingiems pagalbą. Tam tikslui Padėkos savaitėje, 
lapkričio 19-26 d. bus daromos kiekvienoj parapijoj 
rinkliavos šiltų drabužių, antklodžių ir batų. Klebo
nai nurodys vietą tiems daiktams sunešti.

Paskelbdamas tą reikalą visiems Arkivyskupijos 
katalikams, aš žinau, kad jūs ir šį kartą, kaip ir visa
da, nuoširdžiai atsižvelgsite į Kristaus pavargėlių 
skurdą ir gausiai juos sušelpsite. Nuoširdžiai jums 
dėkodamas esu tikras, kad Dievas jus laimins už jūsų 
krikščionišką gerą širdį.

? r r
i • Jūsų ištikimas Krist uję

: f R1CHARD J. CU8HINČ-,
Arkivvskiijms.

Po rinkimų laukia darbas
Vašingtonas. — Susi

rinkus naujam Kongre
sui, prezidentas Truma
nas mano patiekti svars
tyti pirmiausia šiuos 
klausimus: daugiau lėšų 
karo reikalams, daugiau 
mokesčių toms lėšoms 
padengti, ir daugiau ne
bedelsti su Aliaskos ir 
Havajų priėmimu į JAV 
šeimą.

Darbo jėgų jau ima trūkti
Vašingtonas. — Darbo 

tvarkymo įstaigos prane
ša. kad spalių mėn. dir
bančiųjų skaičius padidė
jo puse milijono (538,- 
000), bet ir to neužtenka. 
Apie 51 įmonė, iš 150 jau 
stinga ųįnkų. Padė
tis arti tos, kokia buvo 
praėjusio karo metu. Vie
nur dėl stokos medžiagų 
įmonės priverstos darbi
ninkus atleisti, o kitur jų 
stinga dėl karinės paskir
ties didelių užsakymų.

Nuodingas augalas 
žudo avis

Portland, Ore. — Vaka
rinių sričių farmeriai su
sirūpino, kad jų avys pra
dėjo dideliais būriais 
sirgti ir gaišti. Ilgai aiš
kintasi, kol susekta, kad 
joms pakenkia nuodingas 
augalas (halogeton glo- 
merata). Botanikai nu
statė, kad ligi šiol jis te
buvo randamas kaikurio- 
se Sibiro srityse. Kokiu 
būdu jis buvo perneštas 
ir įdaigintas Amerikoje, 
dar nenustatyta.

Prisiminus, kad bolševi
kai savo metu kaltino 
amerikiečius, kad jie ry
tų Vokietiją apsėjo Kolo- 
rados vabalais, kai kas 
mano, jog tai gali būti ir 
sovietų agentų darbas. 
Mat, kas kitiems ką nors 
piktą primeta, dažniausia 
pats tai daro.

New Delbi, India — Iš Indijos patikimų šaltinių 
sklinda žinios, kad Tibeto vyriausybė pasiuntė atsi
šaukimą Jung. Tautoms dėl Kinijos invazijos. Atsi
šaukimas buvęs pasiųstas praeitą trečiadienį tiesiog 
į Lake Success, N. Y. Tačiau Jungt. Tautos apie tai 
iki praeito šeštadienio nieko nebuvo paskelbę.

Indijos vyriausybė prisibijo, kad Tibeto vyriau
sybės žygis nebūtų bergždžias. Juo labiau, kad nei 
Tibetas, nei komunistinė Kinija nėraų Jung. Taut 
nariai.

Peipingo radijas skelbia, kad Kinijos komunis
tai jau įsibrovę į Tibeto sostinę Lhasą, bet Indijoje 
tos žinios laikomos nepatikimomis. Indijoje kreipia
ma daug dėmesio į pranešimą, kad viena Kinijos ko
munistų kolona nukrypusi nuo karavanų kelio, kuris 
veda iš Kinijos į Lhasą, ir pasukusi į pietus Burmos 
kryptimi. Tas pranešimas buvo pasiųstas tiesiog In
dijos vyriausybei jos misijos Lhasoje.

Lapkričio 12 d. Tibetas formaliai pareikalavęs, 
kad komunistinės Kinijos vadas Mao Tze-tungas ati
trauktų savo įsibrovusius dalinius iš Tibeto. Reikala
vimas buvęs pasiųstas septynių tibetiečių delegaci
jos komunistinės Kinijos diplomatinei atstovybei In
dijoje.

Sudaužytas tiltas ant Y’alu upės
Stiprios amerikiečių orinės pajėgos pirmą kartą 

puolė tiltą, dar japonų statytą ant Yalu upės tarp 
Antungo Mandžurijos ir Sinuiju Korėjoje. Juo visą 
laiką buvo gabenama kinų kariuomenė į Korėją. 
Nors pasitaikė diena ūkanota, tiltas stipriai apgadin
tas. Numušti du amerikiečių bombonešiai. Vieno įgu
la išsigelbėjo. Priešas neteko trijų sprausminių lėk
tuvų.

Kiniečiai pradėjo vėl spausti
Sekmadienį ir pirmadienį kinai didesnėmis jėgo

mis puolė sąjungininkus prie Chongchon upės, šeš
toji korėjiečių divizija turėjo pasitraukti. Priešas 
sulaikytas stiprios amerikiečių oro atakos. Apskai
čiuojama, kad buvo užmušta apie 1000 kinų. Keli šim
tai paimta į nelaisvę. Jie pareiškė, kad priklauso 54. 
55 ir 56 kinų vienetams. Sąjungininkai iš savo pusės 
pagerino pozicijas Geltonosios jūros pakraštyje, pa- 
sistūmėdami keturias mylias į priekį. Vidurio fronte 
raudonieji išmušti iš Tochon. Kitose vietose susire
mia tiktai žvalgybiniai daliniai.

Sustiprintos sąjungininkų pajėgos
Dvidešimts penktoji amerikiečių divizija, ligi 

šiol valiusi pietų Korėją nuo užsilikusių partizanų, 
atvyko į fronto linijas. Korėją taip pat pasiekė gar
sioji amerikiečių III divizija, išsikėlusi Wonsan uoste. 
Apskaičiuojama, kad šiuo metu sąjungininkai Korė
joje turi apie 280,000 kariuomenės. Priešo pusėje 
skaitoma 60,000 korėjiečių ir 100,000 kinų. Apie 300,- 
000 yra sukoncentruota Mandžurijoje, iš kur ateina 
vis nauji daliniai. Kinai juos vadina savanoriais. Dėl 
šių “savanorių” ir gana aštrios žiemos sąjunginin
kai Korėjoje gali patirti didelių nuostolių.

■ Korėjiečių šeštoji divizija praneša, kad prasi
mušė iš apsupimo ir grįžo prie savo dalinių 50 kari
ninkų ir 690 kareivių. Jie buvo atkirsti prie Man- 
džiurijos sienos.

■ Korėjiečiai prisibijo ilgo ir žiauraus karo. Jie 
kaltina Jungtines Tautas, kurios neleido tuojau eiti 
per 38 paralelę, ir amerikiečių karo vadovybę, kuri į 
pasienį pradžioje siuntė tik korėjiečius. Jei skubiu 
tempu ir visa jėga būtų paspausta, tai kinai nebūtų 
dar suspėję praeiti sienos. Kinų tvirtinimus, kad ko
voja tik jų “savanoriai”, korėjiečiai atremia tuo pa
čiu: Korėjai eina į pagalbą Europos, Amerikos ir Azi
jos savanoriai.

■i Amerikiečių lėktuvai išmėtė apie 3 su puse mi- 
liono atsišaukimų į kinų kariuomenę. Patariama pa
dėti ginklą ir gražiuoju pasitraukti.

■ Miroslav Vitorovič, generalinis sekretorius kraš
to gynybos Jugoslavijoje, apkaltino Sovietų Rusiją 
dėl Korėjos karo.

Angliškai • Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

DARBININKAS

366 W. Broad*-ay
So. Boston 27, Mass.

į Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 

Jūs galite jį gauti 

pa piginta kaina 
tik už $3.00.
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Rytų Europos frontas užsienyje

Unijos, kitaip dar vadinamos darbininkų profe
sinės sąjungos, buvo pradėtos kurti vaduojantis iš 
politikos. Tai buvo dar ne taip senais laikais, kai po
litikai nepaisė darbininkų reikalų. Reikėjo sujungtos 
darbininkų jėgos išsikovoti sau geresnėms ir teisin
gesnėms darbo sąlygoms bei atlyginimui. Tik tas 
darbininkams pirmiausia ir rūpėjo — jų ekonomi
niai reikalai, o ne politika. Darbininkams nebuvo 
svarbu, kokia partija imsis jiems padėti, bet buvo 
svarbu, kad darbo sąlygos pagerėtų ir įstatymai juos 
gintų. Visa kita paliko politikams.

Šitaip yra tvarkęsi ir besitvarko Anglijos ir 
Amerikos darbininkų unijos. Kai savo metu Karolis 
Marksas norėjo Anglijos darbininkus įvelti į politi
ką ir pasukti revoliucijos keliu, tai jis prakišo. Jo 
mestas šūkis “visų šalių proletarai vienykitės” turė
jo ilgai laukti bolševikų, kurie išėjo politikuoti, o ne 
darbininkų reikalais rūpintis. Darbininkams pastaty
tas uždavinys visą save atiduoti proletariato dikta
tūrai, nors ir reikėtų ilgus metus alkanais dantimis 
kalenti. Girdi, paskui bus geriau. O iš to “paskui” 
išaugo dar ir komunistinis imperializmas. Tuo būdu 
darbininkai vėl buvo paspausti po politiką.

Šita painoka turi savo gerų pusių. Ji parodė, kad 
yra pavojinga darbininkų reikalus visai suplakti su 
politika. Kai tiktai unijų vadai ima perdaug politi
kuoti, tai ženklas, kad jiems labiau rūpi valdžia, o ne 
darbininkų reikalai. Jie tada tiktai dengiasi unijomis, 
o darbininkų jėgą panaudoja kaip ginklą prieš vy
riausybę, kad galėtų jai diktuoti, ką išsimano. Kiek 
iš to darbininkams naudos, dažnai neklausiama. Iš jų 
reikalaujama visiško klusnumo ir, jei reikia, streiko.

Vienas toks streikas tik ką įvyko praėjusiais 
rinkimais. Bet jis buvo nukreiptas prieš unijų vadus. 
Darbininkai jų nepaklausė, didelę dalį savo balsų su
mesdama senatoriui Taftui, prieš kurį buvo išėjusios 
pačios didžiosios unijos, kaip ALF ir CIO. Čia ne tiek 
svarbu, kad buvo išrinktas Taftas, — galėjo būti ir 
kitas kuris asmuo, — bet labai reikšminga, kad uni
jų vadovybės ir darbininkų nuomonės išsiskyrė.

Laisvai ir slaptai balsuodami, — streiko atvejais 
ne visada tai galima, — žymi dalis darbininkų paro-

EMIGRACIJA VISADA 
SKALDO

Kai atitrūkstama nuo 
savos žemės, nutrūksta ir 
stipresni ryšiai tarp žmo
gaus, palikusių savo tė
vynę. Namie jungia ne 
tiktai žemė, kalba ir ben
dras gyvenimas, bet ir 
savos valstybės tvarka. 
Kas nepanori jai paklus
ti, surandama priemonių 
sutvarkyti, kad kitiems 
savo šakotumu nekenktų.

Užsienyje lieka tiktai 
dvasiniai ryšiai su savai
siais. Čia reikia jau daug 
geros valios ir karšto pa
triotizmo, kad būtų ir su
tariama ir tėvynės reika
lams aukojamasi. Deja, 
asmeninės ambicijos ir 
savi reikalai dažnai iški- 
šami į priekį, ir dar visos 
tautos vardu. Ginčykis ir 
perkalbinėk, jei nori. Pa
klausys — gerai, nepa
klausys — nieko nepada
rysi.

Ypač nenorima ’ pripa
žinti kokios vienos vado
vybės, kuri visų siekimus 
derintų ir aiškiai į tikslą 
kreiptų: atgauti laisvę 
savam kraštui. Jei lais
vam krašte ir laisvai 
žmonėms balsuojant, vis 
tiek atsiranda nepaten
kintų teisėtai išrinkta 
valdžia, tai ką kalbėti 
apie valdžią, kuri remiasi 
tik laisvu pritarimu 
gera valia?

GUNDYMAS 
IŠ ŠALIES

Vis dėlto lietuviai trem
tyje yra tuo laimingi, kad 
geriau už kitus organi
zuoti ir labiau sutaria, 
nors kartais ir apsišaudo 
žodžiais bei priekaištais. 
Joks medis, sakoma, be 
skiedrų arba pjuvenų ne- 
nuverčiamas. O čia reikia 
versti ne medį, bet tokią

ir

galybę, kurios ir didieji ] 
kartais pabijo užkabinti. 
Nieko nuostabaus, kad ji ] 
turi tiek agentų, kurie 
kabinasi visur, kur tik 
gali.

Nesutarimas, pasireiš- 
kiąs antibolševikiniame 
fronte, iš šalies mielai 
kurstomas ir palaikomas. 
Kartais sunku ir susi
vokti, kur prasideda am
bicijos ir kur gundymas. 
Reikia būti labai apdai
riam ir nuosaikiam, kad 
ant tos meškerės ne už
mautų ir pačių kilniausių 
tautos vadavimo reikalų. 
To siekti yra juo leng
viau, kad Rytų Europos 
frontas susidaro iš įvai
rių tautų. Skirias jų sie
kimai ir interesai. Yra ir 
praeities palikimo, kuris 
apsunkina bendrą darbą.

Pažiūrėkime, kaip jis 
atrodo pas mūsų kaimy
nus ir palyginkime su 
tuo, ką turime pas save. 
Ar nebus tada pasitenki
nimo ir daugiau paskati
nimo labiau suglausti sa
vo gretas kovoje su bol
ševizmu?

KAIP TVARKOSI 
LATVIAI?

Latviai turi kelias gru
pes, kurios nevisada susi
derina, bet trys, yra 
stambiausios:

LCP — Latvijos Cen
trinė Taryba vadovauja
ma vysk. J. Rancano, 
parlamentarų ir demo
kratinių partijų bei gru
pių jis laikomas einančiu 
Latvijos Respu b 1 i k o s 
Prezidento pareigas. Mat 
prezidentui mirus ar ne
galint veikti, pagal Lat
vijos konstituciją tas pa
reigas perima Seimo pir
mininkas arba, pastara
jam mirus ar negalint 
veikti, keli iš eilės vice-

dė, kad jie yra laisvi krašto piliečiai, ne vien unijų 
įrankis. Jie gali turėti ir savo nuomonę politiniais 
klausimais. Tai yra geras ženklas demokratijai, bet 
labai prastas visokiems diktatoriams, kurie norėtų 
darbininkus kaip ant virvelės tampyti.

L. Kn-va.

pirmininkai. Vysk. J. 
Rancanas tas pareigas 
pirmininkui ir pirmajam 
paveldėjo, mirus Seimo 
vice-pirmininkui. Apie 
LCP spiečiasi pagrindi
nės demokratinės parti
jos ir parlamentarai.

Antroji yra LNP —Lat
vių Tautinė Taryba, kuri 
glaudžiai bendradarbiau
ja su Vokietijos Latvių 
Centraliniu Komitetu, t. 
y. tremtinių rinktuoju 
organu. Kai kurie LNP 
nariai įeina į LCP. Tauti
nei Tarybai pritaria žymi 
nacionalistiškai nusitei
kusiųjų dalis. Jų yra dau
giausia Vokietijoje. Šve
dijoje gyveną latviai, ku
rių tarpe esama nemažai 
buvusių Seimo narių ir 
senųjų demokratinių vei
kėjų, remia LCP, o ne 
tvirtojo rėžimo ulmanin- 
kus.

Be šių dviejų vienetų, 
kurie pagal reikalą susi
derina, yra dar diploma
tų grupė. Ji vadovaujasi 
dar prieš okupaciją (1940 
m. gegužės mėn.) suteik
tais įgaliojimais eiti vy
riausybės funkcijas. Pir
muoju įgaliotiniu buvo 
įvardintas Latvijos pa
siuntinys Londone Za- 
rinš, antruoju — velionis 
Alfredas Bilmanis. Par- 
lamentininkai nėra linkę 
rimtai skaitytis su asme
niškais įgaliojimais, o di
plomatai, pribijo visuo
meninių organų. Atrodo, 
įgaliotinis daug mieliau 
traktuoja Tautinę Tary
bą.

ESTAI STIPRIAUSI 
ŠVEDIJOJE

Gana energinga estų 
kolonija susikūrė . Švedi
joje. Prieš porą metų se
nos šeiminės partijos ir 
karo metu 
rezistencinių grupių at
stovai Stockholme sudarė 
ENR — Estų Nacionalinę 
Tarybą. Jai pirmininkau
ja buvęs respublikos pre
zidentas ir socialdemo
kratų vadas August Rei. 
Švedijoje susispietė stip-

riausios estų intelektuali- < 
nes pajėgos. Bet likimas 
leme, kad svarbiausią 
postą užsieny užėmė bu
vęs jūrų teisės profeso
rius, kuris iš konsulo pa
reigų Australijoje buvo 
■atkeltas New Yorkan lai
kinai eiti pareigas gene
ralinio konsulo ir tvarky
ti pasiuntinybės reikalų. 
Mat Estija taupumo su
metimais uždarė pasiun
tinybę Vašingtone ir pa
vedė savo konsulatui New 
Yorke pagal reikalą lan
kytis sostinėje. Laikinai 
pareigas einančiojo ran
kose atsidūrė daug reika
lų, surištų su milijoni
niais turtais (laisvėje iš
liko žymus kiekis laivų). 
Buvusieji ministeriai ir 
šiaip žymūs pareigūnai 
turi skaitytis su seniau 
mažai žinomu žmogumi, 
o pastarasis turi derinti 
pretendentų ambicijas. 
Iki šiol veikla gražiai su
siderino, nors nepasiten
kinimo yra, ypač tarp ne
ramesnių nacionalistu.

LENKAI VIS NORI 
BC'TI DIDELI

Šiemet mirus Lenkijos 
egzistinės vyriausy bes 
premierui Tadui Toma- 
szewskiui, lenkų susiskal
dymas dar padidėjo. Apie 
prezidentą Aug. Zaleskį 
spiečiasi pilsudskininkai 
ir endekai. Greta yra St. 
Mikolajczyko grupė, ir 
Tautinės Vienybės Tary
ba. Ugnį nuolat kursto

Cat - Mickietvicz. vilnie
tis. Jam atrodo, k^d‘eg- 
zllinė vyriausybė užsie
nyje reikalingiausia Lvo
vo ir Vilniaus reikalams, 
o ne Varšuvai ar Kroku
vai. Lenkija turi būti di
delė...

GUDAI LABIAUSIA
neapsisprendi;

Gudai yra pasiskirstę į 
dvi pagrindines grupes. 
Vienai atstovauja Balta
rusių Liaudien Taryba, o 
kitai — Centrinė Taryba. 
Viena neturi gero žodžio 
kitai. Be to, jie nežino 
nei kokia Gudija apima 
žmonių ir žemių. Vilnius 
taip pat įeina jų progra
mom

UKRAINIEČIAI
suskilę

Prieš kelerius metus 
ukrainiečiams buvo pa
vykę sudaryti vieną Uk
rainos Tautinę Tarybą 
(UNR), bet vėliau nuo 
jos atskilo vadinami tau
tininkai (OUN). Iš šalies 
stebint atrodo, kad uk
rainiečiai nacionalistai 
perdaug remiasi tariamą
ja UPA — ginkluota pa
jėga ” ir bijosi tarptau
tinių sąjūdžių,! išskyrus 
ABN (Antibolševikinį
Tautų Bloką). Kelios so
cialistinės ir kitos demo
kratinės partijos dabar
ties įvykius vertina mo
dernaus europiečio, o ne 
užkiet ėjusio nacionalisto 

• akimis.

susikūrusių

Winston Churchill ir maršalas Bernard Montgomery, 
praėjusio karo britų ministeris pirmininkas ir karo vadas, 
išeina iš susirinkimo veteranų, kurie kovojo Afrikoje.

Ir Šurka pradėjo graudžiai žliumbti. Ber
dičeva nežinojo, ką su tokia pusgalve daryti. 
Pakraipius galvą ir pakračius rankas, ėjo 
pranešti Balaganovui apie Danutės pražuvi
mą. Šurka buvo užsidengus veidą. Pro pirš
tus pamatė, kad Chaja jau išėjo, ir jos vei
das nušvito laimingu šypsniu.

XXIV.
— Linksma, tai linksma, bet vis dėlto rei

kėjo atsižvelgti į.tai, kad esi komunistė, ku
riai privalu parodyti buržujam, jog Sovie
tuose gyvuoja aukšti idealai.

— Apie idealus negaliu spręsti, — tarė Ol
ga. — Gal kas juos ir turi, bet kad pas mus 
toks skurdas... Paryžiuj visko yra. Ir nereik 
leidimo bet ką nusipirkti.

Balaganovas nejučiomis šyptelėjo, bet 
greit atsigriebė ir surimtėjo.

— Aš suprantu, kad gudri kapitalistų pro
paganda padarė smarkaus įspūdžio tavo ne
prityrusiam protui, tačiau nereikėjo gi pa
miršti, kad esi komunistė.

— Ten jokios propagandos nėra, už tai 
yra visokių visokiausių brangių ir pigių dra
bužių, valgių ir šiaip ko tik nori, tik eik ir 
pirk.

— Ir eikvok valstybės pinigus. Negerai, 
negerai. Teks tave perauklėt.

— Nesuprantu, kam tas perauklėjimas. 
Sugrįžau ir vėl esu komunistė.

— Reiškia, Paryžiuje nebuvai komunistė. 
Kur gyveni, taip ir elgiesi. Taip negalima. 
Komunistas visur turi būt komunistas. Už
sieny dar daugiau kaip namie.

— Bet užsieny iš komunistų juokiasi. Gir
di, jūs be reikalo vargstat. Nė laisvės, nė . 
maisto, nė drabužių. Į ką panašus jūsų ro
jus? Tai utėlynas.

Balaganovas net ausis užsikimšo.
— Bet tu, dukrele, kalbi kaip baltagvar-

dietė. Tavo laimė, kad aš tėviškai nusiteikęs. 
Išgirstų tai čekistai — tuojau prie sienos, be 
jokio tardymo ir teismo. Turi būt dėkinga, 
kad aš pats imuosi tave perauklėti. Atiduo
siu tave Chajai Berdičevai, bet aš būsiu vy
riausias tavo globotojas. t

Olga visa sudrebėjo, lyg kokį šliužą paly
tėjus.

— Tamstos globą mielai priimu, nes esi 
plačių pažiūrų žmogus, tarsi nė nekomunis- 
tas. Bet ta Berdičeva — brrr...

Čia kaip tik įėjo Berdičeva. Ji turėjo gir
dėti paskutinius Olgos žodžius, nes taip pat 
sudrebėjo ir sušniokštė brrr... taip garsiai, 
kad Balaganovas krūptelėjo ir atsigrįžo. Jis 
atrodė sumišęs, lyg netikėtai pagautas ką 
blogai darąs.

— A! Chaja Abramovna! Kas naujo?
Berdičeva ėjo pas Balaganovą susirūpi

nusi ir nusigandusi, bet išgirdus Olgos pasta
bą ir pastebėjus Balaganovo sumišimą, greit 
pakeitė savo nuotaiką. Dabar ji bus užpuoli- 
•kė, tegir Balaganovas ginasi. Olgos pasibiau- 
rėjimą kol kas gali praleisti pro ausis — vė
liau atsiskaitys — bet Balaganovo kalta vei
do išraiška įgėlė jai tiesiog į širdį. Visi kiti 
jausmai užleido vietą kerštui.

— Kas naujo? Čia daug kas naujo ir ne
girdėto. Baltagvardietė šmeižia komunizmą, 
o komunizmo galva jai pritaria.

Balaganovas suprato, kad Chaja ne vien 
tik paskutinius pokalbio žodžius girdėjo. Ji 
tur būt ilgokai už durų klausėsi. Reikia ji 
kaip nors nuraminti.

— Na, jau na, Chaja Abramovna. Ne taip 
aštriai. Aš mėginu ją perauklėti ir turiu jos 
nuomonę ištirti. Tai nereiškia, kad jai pri
tariu. Juk jei už durų klauseisi, tai girdėjai, 
kad aš kelis kartus ją subariau už neištiki
mybę komunizmui.

— Išbarei? Bet ją reikia čia pat nušauti, 
arba čekai atiduoti, kad gerai ją pačiupinėtų.

Balaganovui to buvo perdaug. Jis tamsiai 
susiraukė.

— Tai man žinoti, kas su ja darytina. Gi 
tu, užuot klausius už durų ir savo viršinin
kus šnipinėjus, išduok raportą, kokiu reika
lu tas karininkas atsilankė.

Berdičeva susiprato pertoli nušuoliavusi. 
Pavydas blogas patarėjas — privertė išpro
vokuoti Balaganovo rūstybę. Jis tik norėda
mas nukreipti kalbą, paminėjo tą karininką, 
o čia kaip tik pataikė į sopamiausią vietą: 
Berdičeva turės pranešti apie Danutės pabė
gimą. Matydama, kad iš to ar šiaip ar taip 
negalės išsisukti, ji tiesiog piktai pareiškė:

— Jums čia beflirtuojant, Danutė pabėgo.
— Ką? — lyg nedagirdo Balaganovas.
— Pabėgo ta areštantė, kuri, jūs norėjot 

perauklėti.
Dabar Balaganovas suprato. Tyliai, vos 

girdimai paklausė:
— Kaip tai atsitiko?
— Atsitiko tada, kai aš buvau pašaukta 

pas tą karininką, o judu su šia dama taip 
buvote užimti interesingu pokalbiu, kad ne
matėte, kaip areštantė ko ramiausiai iš šio 
kambario išėjo.

— Bet areštantė buvo tamstos sargyboj.
— Aš buvau iššaukta su reikalu. Tamsta 

gi pats liepei man išeiti.
Atrodė, kad atsakomybė krinta ant Ba

laganovo pečių, tačiau jis atsigriebė.
— Bet tamsta išeidama turėjai parūpinti 

areštantei sargybą.
Čia jau aiški Berdičevos kaltė. Ji neturė

jo į tai atsakymo.
— Tamsta, tyli, reiškia, jautiesi kalta.
— Aš maniau, kad du geri komunistai ne

leis areštantei pabėgti, — aitria pašaipa at
šovė Berdičeva.

Balaganovas žybtelėjo akimis, bet susi
valdęs tarė:

— Išeit iš kambario dar nereiškia pabėgti. 
Kaip ji išėjo iš kalėjimo?

Priekaištas grįžta Berdičevai. Bet ji tik 
pečiais patraukė.

— Aš čia neatsakinga. Kalėjimo sargai ne 
mano žinioj.

Priekaištas grįžta Balaganovui. Jis tai 
žino, bet dar klausia:

— Ar ji tikrai pabėgo? Gal kur pasislėpus? 
Juk pabėgt iš kalėjimo be sargo žinios neį
manoma. Kas nors turėjo jai duris atrakyti. 
Ar tamsta kamantinėjai sargus?

— Tai viršyja mano valdžią. Tai tamstos 
pareiga.

Chaja turi tiesą, — pamanė Balaganovas. 
Jie liepė pašaukti sargybinį, tiktai tą, kurs 
stovėjo prie kairiųjų durų. Dosiniam sparne 
viskas tvarkoj, nes ten stovėjo Berdičeva, 
kai su karininku kalbėjosi.

— Aha! su karininku, — atsiminė Balaga
novas. — O kokiu reikalu jis buvo atėjęs?

— Jis perspėjo, kad šį vakarą partizanai 
išvogs vieną areštantę.

— Ir tamsta niekam nieko nesakei? — 
riktelėjo Balaganovas.

— Jie planavo tik vakare ją išvogti.
— Kokia gudri provokacija! Sakė tik šį 

vakarą, kad tamstą nuramintų, jog dar yra 
laiko apsisaugoti, o jie tuč tuojau ir išvogė. 
Gudrūs kaip žalčiai. Ir tamsta to nesupratai?
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Klaipėdiečiai ir BALF
Rašo Kan. Prof. J. B. Končius

Lietuvos 
Tarybos posėdis, kuriame da- 

riopą pagalbą visiems tremti- lyvavo ir munts gerai žinomus 
niams be skirtumo jų tikybų rašytojas Dr. 
bei politinių pažiūrų, taip pat 
nedaro skirtumų, ar jie kilę iš 
Žemaitijos, Suvalkijos ar Klai- 
])ėdos krašto; visi jie yra lie
tuviai, lygiai mums brangūs ir 
todėl daroma viskas, kas įma
noma jų tremties naštai pa
lengvinti.

Pastaraisiais laikais BALF 
ypatingai susidomėjo klaipė
diečių būkle. Mat, UNRRA 
1946 metų pabaigoje ir 1947 
metų pradžioje neteisėtai atė
mė jiems DP teises ir pašalino 
iš stovyklų. Tiesa. IRO vėliau 
dalinai atitaisė UNRRA klaidą 
ir paskelbė viešai, kad pašalin
tieji iš stovyklų Klaipėdos 
krašto lietuviai turi teisę grįsti 
į stovyklas ir atgauti DP sta
tusą. Ši privilegija galiojo ligi 
1949 m. rugpiūčio mėnesio pa
baigos. Iš pašalintų apie 1200 
klaipėdiečių atgal į stovyklas 
grįžo vos apie 200 asmenų. 
Apie 1000 jų liko išblaškyti po 
įvairius Vokietijos miestelius 
ir ūkius. Daugelis jų nežinojo, 
kad gali atgauti DP statusą, 
o kai kurie pabūgo grįšti į sto
vyklas, bijodami būti vėl iš
mesti į gatvę.

Žinodamas šią sunkią klai
pėdiečių situaciją, savo kelio
nės po Europą metu padariau 
ypatingų žygių jų reikalus 
ginti. Jau Genevoje su IRO 
vyr. eligibihty direktorium Mr. 
Thomas turėjau ilgas konfe
rencijas. Šis viršininkas sutiko 
su mano nuomone, 
ryta klaipėdiečiams 
turi būti atitaisyta, 
gali padaryti tiktai

Bendras Amerikos Lietuvių sušauktas Mažosios 
Šalpos Fondas teikia visoke-

V. Vydūnas. 
Šiame posėdyje paaiškėjo, kad 
Britų zonoje 2880 klaipėdiečių 
tremtinių, o Amerikiečių ir 
Prancūzų zonose dar keletai 
šimtų pavyko iš IRO iškovoti 
juridines DP teises ir politinių 
globą, o tuo pačiu ir BALF 
įgijo teises teikti jiems pašal
pą, kadangi tiems tremtiniams, 
kurie tokių teisių neturi, 
BALF formaliai neturi teisės 
nei pasalios nei globos teikti.

UNRRA padarytos klaipėdie
čiams skriaudos pašalinimo 
reikalu aiškiai nepasisakyta ir 
visas reikalas perduotas iš
spręsti komisijai. Apie tai ma
ne painformavo buvusia tos 
konferencijos dalyvis, genera
linis direktorius 
Cohen, ; 
spalio 25 

Reikia 
šia 1000 
perkelti 

kraštus, tačiau daugiau kaip 
2000 jų, nors u- turėdami tei
ses emigruoti, negalės pasi
naudoti tąja teise, kadangi ne
turės lėšų apmokėti kelionės 
išlaidas, nes IRO jiems šiuo 
reikalu neteikia jokios para
mos. Taigi, jiems teks ir to-

Mr. Mayer 
su kuriuo mačiausi 

i d. New Yorke.
manyti, kad mažiau- 
klaipėdiečių pavyks 
į Ameriką ir kitus

VYDCNAS

ŠVEDIJOS LIETUVIŲ 
RŪPESČIAI

švedijo* Lietuvių Taryba 
rugpiūčio 6 d. buvo susirinku
si Stockholme pirmajai nepa
prastai sesijai, kurioje buvo 
svarstyta tolimesnės veikios 
pianas. Švedijos lietuvių ben
druomenės statutas, tautinio 
solidarumo įnašas ir kiti rei
kalai. Svarstant ateities planą, 
kreipta ypatingo dėmesio į pa
siruošimą emigracijai iš Šve
dijos kitur ir sutikimą eventu
alaus karo. Buvo priimtas lai
kinas ŠLB (Švedijos Lietuvių 
Bendruomenės) statutas; nu
statytas kiekvienam dirban
čiam Švedijos lietuviui solida
rumo mokestis 3 kronos per 
mėnesį.

J Švedijos Liet. Bendr. tary
bos prezidiumą buvo išrinkti: 
Ign. Kazlauskas pirmininkas, 
J. Narckas vicepirmininkas ir 
J. Kriaučiūnas sekretorius.

Į Švedijos Liet. Bendr. val
dybą: K. Kraujelis, B. Lauce
vičius ir Staneika; kandidatas 
— KL Gumauskas ir Alf. Ri
meika. Kontrolės komisijon — 
Eg. Budrys, J. Pajaujis ir V. 
Vileišis. „

vius ir emigracijos galimybes.
Emigracija, į kurią Švedijos 

lietuviai kreipia daugiausia dė
mesio, turėdami prieš akis ka
ro šmėklą ir čia pat pašonėje 
tą pasaulio pabaisą — bolševi
kus. Daugiausia galimybių 
emigracijai Švedijos lietuviai 
pramato Australijon, į kur 
lengviausiai yra gauti įvažia
vimo vizas, ypač tiems, kurie 
turi ten giminių ar pažįstamų. 
Antroj vietoje Kanada. Ame
rikon yra mažiausia galimy
bių.

Naujas DP įstatymas yra 
taikomas ir Švedijos lietu
viams. Tuo reikalu ŠLB valdy
ba kreipėsi į JAV konsulatą 
Stockholme. Į pasiteiravimą 
konsulatas atsakė raštu, kad 
DP įstatymo nuostatai taiko
mi ir Švedijoje lietuviams, ta-

LIETUVIAI

kad pada- 
skriauda 
bet tatai 

IRO kon
ferencijos plenumas, kuris tu
rėjo įvykti šių metų spalio 
mėn. Britų zonoje, aplankęs 
visą eilę stovyklų ir BALF 
Įstaigas, liepos 28 d. turėjau 
ilgesnį pasitarimą su IRO Bri
tų zonos vyr. direktorium ge
nerolu Fanshawe ir ekzekuty- 
vos direktorium Mr. Janieson. 
Šie IRO viršininkai ir gi priė
jo aiškią išvadą, kad klaipėdie
čių tremtinių reikalai taisytini 
ir tuo tikslu BALF organiza
cijai Britų zonoje pasiūlė su
daryti kąrašus: viena — visų 
pašalintų iš stovyklų ir antrą 
visų tų, kurie stovyklose nie
kad nebuvo, pažadėdami šiam 
reikalui padidinti BALF eta
tus vienu apmokamu tarnau
toju. Buvusiam su manim 
BALF įgaliotiniui p. Zunde 
buvo pavesta tuojau tokius 
sąrašus sudaryti ir nusiųsti 
IRO centrui.

Liepos 29 d. Detmolde buvo

Kadangi klaipėdiečių emi
gracija eis sunkiai ir tuo būdu 
Britų zonoje pasiliks didžiau
sias tremtinių skaičius, o be 
to, įsitikinęs, kad šioje zonoje 
ir ekonominė būklė sunkesnė 
negu kitose zonose, patvar
kiau, kad BALF centras Eu
ropoje didesnę pusę visų siun
čiamų gėrybių išdalintų Britų 
zonos tremtiniams.

Pasiremdamas 
klaipėdiečių

sulinktais 
tremtinių 

pasiunčiau 
Mr.

apie 
būklę duomenimis, 
mūsų valdžios delegatui 
Warren memorandumą, prašy
damas padaryti tinkamą įtaką 
šiuo klausimu IRO konferen
cijoje.

Grįžęs iš Europos, rugsėjo 
19 d. Vašingtone mačiausi su 
Mr. VVarren ir jam išdėsčiau 
visą klaijiėdiečių tremtinių 
problemą, o rugsėjo 20 d. tuo 
pačiu reikalu kalbėjausi su 
generolu Wood. kuris ir gi su
tiko atitinkamą pareiškimą 
pateikti IRO centro konferen
cijai Genevoje. Įvykusioje IRO 
konferencijoje mėn.,

liau skursti sunkiose sąlygose, 
kadangi darbą gauti retai kas 
gali, o šalpa labai menka, to
dėl BALF organizacijai reikės 
dėti daug pastangų nors kiek 
sumažinti jų skurdą ir apsau
goti nuo bado.

Prie šios progos turiu paste
bėti, kad be 2000 ligonių, se
nelių, invalidų ir našlių su ma
žais vaikais, kurie negalės emi
gruoti, prisidės dar ir klaipė
diečiai.

ŠLB Sudėtinis pradėtas 
teisti Stockholme. Š. m. spalio 
25 d. išėjo biuletenio No 1 
spausdintas rotatoriumi. Jo 
įžanginiame straipsnyje “Bū
ti ar nebūti” pasisakoma, kad 
biuletenis lankys Švedijos lie
tuvius bent vieną kartą per 
mėnesį. Biuletenio tikslas in
formuoti bendruomenės narius 
visais aktualiausiais reikalais, 
jungti visus vienon lietuviškon 
šeimon ir palaikyti lietuvišku
mą Švedijos lietuvių bendruo
menėje sunkiose tremties sąly
gose. Stengiasi teikti žinių 
apie svietur gyvenančius lietu-

Malda prie pirmųjų kankinu 
karstų

Spalio 27 d. į Romą atvažia
vo iš Vokietijos, kaipo maldi
ninkai, 32 lietuviai studentai 
ateitininkai. Tai buvo didžiau
sia grupė lietuvių maldininkų, 
aplankiusių šiais Šventaisiais 
metais Romą. Jaunieji lietu
viai maldininkai pelnyti jubi
liejiniams atlaidams, vadovau
jami J. E. vyskupo V. Padols- 
kio, aplankė keturias patriar
chalines Romos bazilikas.

Kristaus Karaliaus šventės 
proga studentai ateitininkai 
buvo susirinkę Kalisto kata
kombose, kur išklausė vysku
po V. Padolskio atnašaujamas 
šv. Mišias ir priėmė šv. Ko
muniją. Per šv. mišias kata
kombose skambėjo lietuviškos 

giesmės, ateitininkų ir tautos

KLAIPĖDOS VARGAI
Viena vokietė, puspenktų metų gy

venusi Klaipėdoje po bolševikų jungu, 
neseniai pasiekė vakarų Vokietiją. Ji 
yra kilusi iš Vestfalijos, 
vargą išsirūpino grįžti

Naujausio tipo švedų spnunuuinis lėktuvas, kuris gali 
skristi daugiau kaip 650 myliu į valandą, švedę vyriausyln- 
tuojau užuakė jų pagaminti apie 500.

eiau dėl labai mažos kvotos 
reikės gana ilgai laukti vizos. 
Naujasis DP įstatymas, paly
ginus su senuoju, teikia tik to
kią lengvatą, kad nereikės Af- 
fidavits of Support, o užtenka 
tik paprastų darbo ir buto ga
rantijų.

PASAULYJE
himnai. Susikaupimas prie pir
mųjų amžių Katalikų Bažny
čios kankinių karstų ir karšta 
malda už tėvynėje kankina
mus brolius paliko jaunuo
liams neišdildomą įspūdį.

Spalio 27 d. lietuviai ateiti
ninkai atvykusieji iš Vokieti
jos ir prie jų prisijungusioji Ro
mos atitininkų grupė buvo 
priimta šv. Tėvo bendroje au
diencijoje. Šia proga tenka 
pažymėti, kad pirmą kartą 
Šv. Petro Bazilikoje šalia kitų 
Europos kalbų skambėjo per 
garsiakalbį ir lietuvių kalba, 
kai buvo pranešta lietuviškai: 
“Dabar bus perskaityta lietu
viškai šv. Metų malda. Kvie
čiame visus jungtis į bendrą 
maldą ir siųsti ją Viešpačiui 
už Lietuvoje persekiojamą 
Bažnyčią.

J. E. Kauno ark. metropoli 
tas J. Skvireckas, atvykęs 
Romon dalyvauti Dievo Moti
nos Dangun Paėmimo dogmos 
skelbime, Romos stotyje buvo 
sutiktas vyskupo P. Bučio, 
lysk. V. Padolskio, Šv. Kazi
miero Kolegijos Romoje vado
vybės, prof. Zem Ivinskio ir 
kitų. Tikimasi, kad Lietuvos 
vyskupai pasiliksią ilgesnį lai
ką Romoje, kad suėjus į glau
desnius santykius su aukštai
siais Bažnyčios hierarkais.

V. Gylys, Lietuvos konsulas 
Kanadoje, labai rūpinasi, kad 
Belgijos lietuviai galėtų išvyk
ti Kanadon.

Kun. J. Dėdinas, motociklo 
nelaimėje sunkiai susižeidė ko
ją, kurios kaulas lūžo. Guli 
St. Jans Ziekenhuis ligoninėje. 
Tikisi vėl grįžti į apaštalavimo 
darbą.

Žmogus neturi teisės yisiškai 
laisvai savo nuožiūra šeiminin
kauti pelnu, kuris nėra būti
nas jo gyvenimui palaikyti. 
Svarbi pareiga liepia ir turtuo
liams, kad jie išmaldas teiktų, 
gerus darbus darytų ir duo.- 
nūs būtų. Pijus XI.

MAŽOS LIETI VOS šlENPJf VIA!
Iš Donelaičio ‘ Metų'’

Laiškai “Budėkime F*
Vyriausias skautininkas Dr. 

V. Čepas lapkričio 7 d. išsiun
tinėjo lietuvių skautų vado
vams poatostoginį laišką — 
pranešdamas vad. “Budėki
me!” Pastarajame laiške gvil
denamas lietuvių skautų daly
vavimo ateinančio j (1951 m.) 
pasaulinėj jamboreej, prie 
Zalzburg’o, Austrijoje, reika
las. pranešama apie persitvar
kymus ‘^Skautų Aido” redak
cijoje bei “Rūtos” leidykloje. 
Šitie laiškai pasiekia tolimiau
sius lietuvių skautų vienetus 
visame pasaulyje. G. J.

tai per ilgą 
pas gimines, 

nes visai sena. Senutė pasakojo, kad 
Klaipėda visai nepanaši į švarų ir gra
žų uostą, kaip buvo seniau. Miestas ap
griautas ir apšukšlintas. Vyrauja ru
sai. Jie yra užėmę visus sveikesnius ir 
geresnius namus. Rusų komisarai vis
ko gauna ir lėbauja. Lietuviai komu
nistai gyvena prasčiau, bet dar paken
čiamai. Visi kiti, ypač užsilikę vokie
čiai, labai vargsta. Gyventojai sekami 
ir kontroliuojami kiekviename žingsny
je. Uoste daug karo laivų ir kariuome
nės.

Senutė daug turėjusi vargo su mais
tu, nes seniems žmonėms, kurie nedir
ba. nedavė jokių maisto kortelių. Rei
kėjo pačiai maistu rūpintis. Buvo la
bai sunku tuojau po karo.

KĄ SAKO TAU ŠIRDIS?
MERGAITĖMS

Jaunoji Drauge! Ar tu statei sau kada klausimą — vieną 
kartą visiškai rimtai — kuo tu būsi? Keista! Tu negalėjai savęs 
neklausti. Vis atrodė, kad dar turi laiko: spėsiu, gal pats gy
venimas atsakys!

Metai eina, ir gyvenimas tyli. Tu, tur būt, nepagalvojai, 
kad didžiuosius atsakymus duoda ne gyvenimas, o Dievas. Įsi
klausyk! Jis kalba retai ir tyliai — gal neišgirdai, gal gyveni
mo tempas ir triukšmas apkurtino — ir praėjo pro šalį Rūpin
tojėlis su savo kuždėsiu.

Mieloji! Jei tu išgirstum tą vieną žodį “Sek mane!”, dar 
tau liktų kitas mažas klausimas: kaip kokiu būdu! Ir gal dar 
vienas: kur?

Tu gali rinktis vietą ir formą, kuri tavo širdžiai artimes
nė. Mes norėtume tau tik padėt, mes. kurios Rūpintojėlio bal
są esam išgirdę kiek anksčiau. Gal girdėjai šventojo garsu gau
biamą arkivyskupo Matulaičio - Matulevičiaus vardą. Mes esa
me jo kūrinys, gimęs savoj lietuviškoj žemėj — tuo metu, kai 
gimė ir mūsų tautos nepriklausomybe. Mes esame Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Seserys, norinčios Marijos Žemes pašventini
mo savo aukomis ir apaštalavimu.

Atvyk pas mus. (ramstyk! Jei turi abejonių ar nori plates
nių žinių — (rarašyk. Duodame tau ir adresą:

Sister Superior 
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2. Putnam, Conn.

savo virtinę su

NUDŽIUGINK

tildomu pečiu,— 
«n«Mus, gražiai

nudžiugink tėvą
— ekonomika kaina tildyti 
ir virti! Mažiausia klapato su
daro ekonomikas g esu žHdy- 
mas ir virimas.

3OSTOH GAS
coMsouDAma- compamt

MOTINĄ

— nuulatinė, tvari žiluma, 
priede gasu virimas!

NUDŽIUGINK JAUNUOLĮ
— nereikia neiti kuro!

A — rrrl

MoSernizuek savo virtuvę dabar 
su ‘‘Carefrce” virtuvės 

e kouumit klausias, naujus 
puoiięs virtuvę!

Dabar yra laikas papuošti
nauju automatišku gasinni virtuvę Šildomu pe
čiumi.

Išvengsi kuro nešimo, kuro pristatymo rū- 
pesčius — ant visados!

Pasidžiaugkite Svariu, sveiku, patikimu gesi 
n tu šildytuvu. Visuomet jis bus, kada tik jums 
reikės!

Pasidžiaugiate termostetimu kantroliurm 
kuris reguliuoja Šilumą*— nėra peršįMymo, pro 
šalį niekas nenueina.

Pasidžiaugkite puikia “gyvąja liepsna", gesi- 
niu virimu pinant bedūmį bnriieri, priede huos-i 
nuo prižiūrėjimo automatišką gesini pečių 
abu sykiu šildymui ir virimui — vienas moder- 
nikas pečius.

Pasidžiaugkite geso ekonomiškumu — jūs 
gaunate specialę temą kainą uš abu — virimui 
ir Šildymui.

YOUR GAS APPLIANCE MAtfi



Antradienis, Lapkričio 14, 1950 DARBININKAS

Atsakingumas
Jonas K u i m i c k i h

yaokolą, nelaimę ir šykštumo nuodus. — liktai auka 
yra taiąvai duodama ir priimama. — Ir skolintoja* atsakingas. 
— Skola ne runa, — neužgis.

Aloyzas Baronas, kuras nuo 
pat savo jaunystės neturėjo 
sotaus, aprūpinto gyvenimo, 
dabar beletristikos kūriniais 
pajudina visą eilę opių sociali
nių klausimų.

Neseniai atspausdintame 
(Tėviškės Žiburiuose! kūrinė-X

-lyje, kurį jis ne be* reikalo 
pavadino "Prasme", jaunas 
rašytojas sprendžia jautrų at
sakingumo klausimą. Jaunas 
darbininkas Ftankis, kuris 
nuolat skolinosi nuo draugų 
pinigų ir kuriam šie nutarė 
daugiau neskolinti, prieina 
prie pagrindinio veikėjo ir 
prašo vėl pinigų. Šis. žinoma, 
neskolina. Tuo metu pinigų 
prašančio darbininko rūbus 
pastveria šalia stovįs presas 
ir jį taip suspaudžia, kad jis 
po kiek laiko miršta.

Tada pagrindinis veikėjas 
sako aplink jį stovintiems tau
tiečiams :
— O, žinote, kas jį sužeidė? 

Aš. Mes visi tikriau. Mes ne
buvom draugai. Mes tikėjom, 
kad jis miręs. O jis gal tik da
bar mirs?.. Mes mokėme jį. 
nes mums buvo taip lengviau 
negu kasdien skolinti. Mes ne
žiūrėjome prasmės. Žmogaus 
gobšumu nepataisysi... šykš
tumas yra nuodai, o mes jiems 
primetėm auklėjamąją reikš
mę.

Žinoma, galima labai pa
prastai išaiškinti Frankio ne
laimingą atsitikimą. Gal būt, 
jei jis ir būtų gavęs paskolą, 
nebūtų išvengęs preso dantra
čių. Galėjo jis ir visai atsitik
tinai papulti į preso glėbį. Ta
čiau autoriaus mintis — visur 
ieškoti prasmės — yra gili ir 
įsidėmėtina.

Galimas daiktas, kad rašyto
jas Al. Baronas savo kūrinė
lio siužetą paėmė iš tikro gy
venimo: jis, Adomo Jakšto žo
džiais, patiekia tokių nuosta
bių įvykių, kokių ir lakiausia 
fantazija nesukurtų.

Kai žmonės tarpusavyje ben
drauja. tarp jų sklendena di
delė moralinė pareiga — atsa
kingumas. Kai to atsakingumo 
nejaučiama, padaroma nepa
prastai daug skriaudos arti
mui.

Gražiai tai pailiustruoja Se
nasis Testamentas. Kai Kaino 
žemės vaisių, aukojamų Die
vui, Viešpats nepriėmė, jis 
piktai žvilgterėjo j savo brolio 
Abelio gyvulių aukas, kurios 
Viešpačiui buvo malonios. 
Pyktis iškreipė Kaino veidą ir 
jis, pasikvietęs Abelį į laukus. 

Pasitraukdami iš Suchon komunistai išžudė 65 amerikiečių ir 21 korėjiečių belaisvių.

j; užmušė. Kai Viešpats pa
klausė Kainą, kur yra jo bro
lis, šis atsakė:

— Nežinau. Argi aš esu savo 
brolio sargas? (Gen. 4, 9).

Po savo nusikalstamo darbo 
Kainas vis dėlto pajuto sąži
nės graužimą, tačiau — pa
brėžtina — jis neprašė Vieš
patį atleisti. Savo gi dalią jis 
išreiškė šiais tragiškais žo
džiais :

— Aš būsiu klajoklis ir pa
bėgėlis žemėje. Kiekvienas, 
kuiis sutiks mane, užmuš (4, 
14).

Ar Kainas ieškojo savo 
veiksmų prasmės? Negalima 
sakyti, kad ne: juk jam rūpė
jo, kad jo aukojamos dovanos 
būtų priimtinos Viešpačiui. 
Tačiau kuriuo motyvu jis sa
vo aukas aukojo? Dr. A. Ma
ceina tvirtina, jog Kainas el
gėsi ne kaip kunigas, bet kaip 
magikas: "Savo pirmūnėmis 
jis norėjo priversti Dievą būti 
jam maloniu". Toliau gi tas 
pats dr. A. Maceina pabrėžia: 
“Jis (Kainas. J. Kz.) nesupra
to, kad auka yra laisvai duo
dama ir laisvai priimama".

Paskola tam tikru atžvilgiu 
yra tartum auka, ypačiai, jei 
ta paskola nėra didelė. Šito 
netvirtina kokia filosofija ar 
etika, bet tai paliudija papras
tasis gyvenimas. Man rodos, 
kiekvienas mūsų esame pasko
linę smulkių sumų, -kurių bi
čiuliai nė nemano grąžinti.

Tačiau įdomu, ar tada, kai 
kas nors yra prašomas pasko
linti keletą, dolerių ar svarų, 
nėra atsakingas ne tik prašy
tojas. bet ir prašomasis?

Štai, tyras turi šeimą. Jis 
nori ir šeimą išlaikyti, ir ark
lių lenktynėse daugiau pinigų 
laimėti. Šeimai pinigų jis dar 
turi, bet naujam bilietui nusi
pirkti ir pritrūko. Ką jis da
ro? Ogi jis eina pas pažįsta
mą ir prašo paskolinti. Šis pa
skolina.

Išvadoje — lošime tas vyras 
nieko nelaimi. Savo bičiuliui 
po kelerių metų nė cento ne
grąžina: vis laukia stambaus 
laimikio. O šeima? Ji taipgi 
skursta ir pradeda net mora
liai neišsilaikyti.

Antras vaizdas —
Vienas tautietis, gerokai pa

taupęs, įsigyja namus. Be abe
jo. turi nemaža skolos, kurią 
išmoka dalimis kiekvieną mė
nesį. Staiga pas jį savaitės vi
duryje užeina knygų platinto
jas ir pasiūlo gerą knygą.

— Ateik šeštadienį, paimsiu, 
— paaiškina. — Dabar netu

riu pinigų.

— Tada duodu į skolą. —at
sako platintojas.

— Ne. į skolą neimsiu, — 
nenusileidžia namų savininkas.
— Nemėgstu nuolatos skolose 
gyventi...

Kaip tad su paskolinančio 
atsakingumu? Savaime aišku, 
jei jau kitas Denon net kny
gos skolon imti, kad kartais 
tos skolos nepamirštų, — sko
linąs yra atsakingas. Jis atsa
kingas už būsimą pasiskoli
nusio nesąžiningumą, jeigu 
tas nenorės jam paskolos grą
žinti.

Be abejo, daugiausia atsa
kingas skolininkas.

s
Skola ne rona, neužgis, — 

sako mūsų patarlė. Taip, ji 
neužgyja net tada, kai, neat- 
gaunant savo paskolos, ji tie
siog tyliai paaukojama. Tai 
jaučia ii* neatsakingas skoli
ninkas: žiūrėkit, kaip jis var
žosi, pamatęs skolintoją, kaip 
jis stengiasi nuduoti jo nema
tąs, kaip jis jo vengia. Gal dėl 
to yra plačiai sakoma: jei ne
nori su kuo noi*s susipykti, ne
skolink jam pinigų.

Ne, paskolų mes negalime 
išbraukti iš kasdienio gyveni
mo. Paskola yra taipgi artimo 
meilės darbas, nes dažnai ja 
išgelbstimas žmogus iš dides
nės ar mažesnės nelaimės. Ta
čiau mintis yra kita: ir skolin
tojas, ir skolininkas turi jaus
ti atsakingumą. Kai atsakin
gumas dingsta, dingsta pasi
tikėjimas. kartais geras var
das. o kartais ir visas kito 
gerbūvis.

Taip, šykštumas yra nuo
dai. bet ir perdidelis išlaidu
mas — taipgi ne dorybė. Ypa
čiai negalima šykštuoliu va
dinti santūraus darbininko, 
tiek pat uždirbančio, kiek ir jo 
draugas, kuris, tačiau, sugeba 
per trumpą laiką visą uždarbį 
per gerklę perleisti. Nuolatinė
mis paskolomis jo nepataisysi: 
jį reikia pamokyti arba pritai
kinti sankcijas.

NEŽINOJOME

Naujas pričeris: Kaip jums 
patiko mano pirmasis pamoks
las? Mačiau stovėjote prie du
rų.

Užkalbintasis: Puikiai kalbė
jote, ypač apie nuodėmę. Ligi 
šiol, tiesą sakant, mažai kas 
čia žinojo, kas yra nuodėmė, 
kol tamsta čia atvykote.

RINKIMU MITINGE

Demokratui bekalbant kaž
kas iš respublikonų ėmė ir nu
sviedė jam prie tribūnos ko
pūsto galvą. Tas pasižiūrėjo ir 
ramiai pasakė:

— Tai geras ženklas, kai man 
po kojų jau ritasi respubliko
nų galvos...

Popiežius Pijus XII skelbia Šv. Marijos Dangun Ėmimu 
dogmą. Iškiimenii- dalyvavo apie pusę nūliono žmonių.

ŠV. KAZIMIERO “AIDAMS”
25 METAI

ŠKA “AIDAI" XIII m. 
Nr. 1 1950 m. spalio 
mėn. 24 pusi. Leidžia 
Šv. Kazimiero Akade
mija. 2601 West Mar- 
ųuette Road, Chicago 
29, Lllinois. Prenumera
ta $1.00 metams.

Nuostabu, kaip tas laikas 
greitai bėga! Net nepastebė
jau, kad šiais metais sukako 
sidabrinis jubiliejus leidžia
miems į platųjį pasaulį “Šv. 
Kazimiero Akademijos Ai
dams”, didelio formato, su me
niškais viršeliais.

Pirmą kartą suaidėjo
1925 metais

Beskaitant tik ką išėjusį iš 
spaudos spalio mėn. meniškai 
iliustruotą ŠKA “AIDU" žur
nalą, užtinkame, kad pirmame 
“Aidų" numeryje, 1925 metų 
birželio mėn. Ona Grigonytė. 
tų metų akademiją baigiančių
jų pirmininkė, rašė:

“Akademikės sumanė reda
guoti laikraštėlį, kuriame būtų 
talpinama mūsų akademijos 
veikimai. Čia drauge būtų 
mūsų mokslo, literatūros, dra
mos, ir kiti skyriai”.

Gi kun. Kazimieras Rėklai
tis, MIC.. tų metų akademijos 
kapelionas, apibudinęs paties 
laikraštėlio reikalą, pabrėžė:

“Kaip jaunas medelis ir 
švelni gėlelė reikalingi rūjres- 
tingos priežiūros, kad prigytų, 
augtų ir duotų gerų vaisių, 
taip lygiai ir jaunuolio-lės sie
la reikalinga iš pat mažumės 
gero ir protingo auklėjimo. 
Neužtenka kūdikiui duoti 
mokslo, kad iš jo išaugtų ge
ras žmogus, bet reikia dar la
vinti jo valią, kad ji būtų pa
linkusi prie gero, tvirta doro
je; reikia lavinti jo širdį, kad 
ji butų jautri visam, kas yra 
kilnu ir gražu..."

Šv. Kazimiero Akademijos 
“Aidai", nors kartais mainė 
išvaizdą ir turinio apimtį, per 
tuos 25 metus tiksliai vaizda
vo nuveiktus lietuvių visu ome - 
nes darbus, augo ir brendo su 
vientaučiais.

Šv. Kazimieru dvasioje
Lietuvių tauta visada laikė 

Šv. Kazimierą savo brangiu 
tautiečiu ir šlovino jį už kil- 
niąsios dorybes. Iš jo gyveni
mo sužinome, kad mūsų tau
tos šventasis ypatingai garbi
no Mariją ir švenčiausiąjį Sa
kramentą.

Gražiai suprasdamos ir įver
tindamos gilų šv. Kazimiero 
(įamaldumą Įiagarbą Bažny
čios autoritetui. uolų rūjiestį 
tautos reikalais ir vargšų šal
pą, akademikės ir alumnės įsi

gilino ir skleidė tokias kilnias 
mintis ir svajones "Aidų" skil
tyse ir rūpestingai dirbo Tė
vynės gerovei per tuos praė
jusius 25 metus, niekada neat- 
sitolindamos nuo kilnaus ir 
savo siekimo: "...budėti, kad 
išaugintų lietuvius dorais, pa- 
vyzdingais žmonėmis”.

Antrojo pasaulinio karo me
tu su vientaučiais saviškiais 
pergyveno visokius trūkumus 
ir nepriteklius, bet taikingais 
“Aidų" aidėjimais nesiliovė 
saviškius kviesti į bendrą mal
dą. guodė negrįžusių karių šei
mas ir nuolat rodė į Amžinybę* 
viltį. Vėliau. “Aidai" tremti
niams. kaip švyturys, siuntė 
skaidrią šviesą į laikinę prie
glaudą, ir jiems visiems minė
jo apie Apvaizdos tikrovę.

Jubiliejiniuose Metuose
Jubiliejiniai Metai iškilmin

gi visiems! Daug akademikių. 
bet daugiau alumnių jau pa
darė arba daro kelionę į Am
žinąjį Miestą. Štai, veikli ir 
įžv'mi alumnė Z. Jurgaitytė 
“Su Maldininkais pas Šven
tąjį Tėvą" įdomiai išryškina 
savo apsilankymą Romoje:

“Maldininkų tūkstančiais... 
Galinga malda, lyg nuo auku
ro aidai kyla aukštyn, ir sle
piasi kur tai virš skliauto ir 
debesų. Parpuoliau ant kelių 
ir aš dėkoti Viešpačiui ir Jo 
Motinai Man jai už malonę, kū
ną dabįir širdis dar labiau pa
juto ir užsiliejo dėkingumu ir 
meile” (12 pusi.).

Gavus audienciją ir palaimi
nimą. alumnė Z. Jurgaitytė 
dalinasi su "Aidų" skaityto
jais gražia mintimi apie Šven
tąjį Tėvą::

“Laike tų kelių miliutų au
diencijos, žiūrėdama į jį, ma

NAUJOJI DOGMA 
ŠVENTRAŠTYJE

“Darbininko" 83 nr. "Dabarties pastabose" buvo įdomiai 
atsakyta vienam krašto piliečiui, kuris nenori pripažinti jokios 
dogmos. Nieko nuostabaus. Atsiranda tokių piliečių ir daugiaus 
Teko nugirsti savomis ausimis kad ir tokį priekaištą: pirma aš 
buvau laisvas tikėli ar netikėti, dabar esu suvaržytas. Kokią gi 
teisę turi žmogus, toks pat kaip ir as. mane įpareigoti tam ti
kėti”

Dėl tokių kalbų noiėtųsi atsakyti nors ir bendrai apie dog
mų tikėtinumą. Popiežius yra tik tada neklaidingas, kada jis 
kalba iš Katedros, kaip visos Katalikų Bažnyčios vyriausias 
mokytojas ir kada jis skelbia tikėjimo ar dorovės tiesas. Skel
biamoji tiesa turi būti Dievo apreikšta, o ne paties popiežiaus, 
ar vyskupų, ar teologų, ar tikinčiųjų išsigalvota. Be to, ta tiesa 
turi būti apreikšta dar prieš paskutinio apaštalo šv. Jono mirti. 
Jei ji apreiškiama kokiam šventajam šiajs laikais, tai nebus po
piežiaus skelbiama dogma

Skelbiant paskutinę dogmą, visos sąlygos buvo išlaikytos. 
Popiežius kalbėjo ne kaip privatus asmuo, o kaip Katalikų Baž
nyčios vyriausias Ganytojas ir Mokytojas, kalbėjo aptardamas 
tikėjimo tiesą ir rėmėsi Šv. Raštu ir mokslu Bažnyčios Tėvų, 
kurie betarpiškai ar iier kitus girdėjo apaštalų pamokinimus. 
Jei šiuose dviejuose šaltiniuose negalima rasti apreikštos tiesos, 
tada ir dogmos negali būti.

Čia nenorime liesti Bažnyčios Tėvų mokslą, kuris yra gana 
aiškus. Pažiūrėkime į Šventraštį, ką jis sako apie Mariją. Ma
rija visame gyvenime buvo glaudžiai sujungta su Kristumi Jo 
atpirkimo darbi*. Kristus nugalėjo nuodėmę ir mirtį. Marija 
irgi buvo be nuodėmės, net ir be gimtosios, kurią užsitraukia 
Adonio vaikai, o ją užsitraukdami, užsitraukia prakeikimą 
“pavirsi į dulkę" Jau Mozės išpranašautoje pergalėje matome 
moteriškę ir jus vaisių Tas vaisius, kuris nugalėjo pragaro ga
lybę, buvo Kristus, ls to seka, kad ir moteriškė turėjo nugalėti 
ne tik nuodėmę, bet ir mirtį, arba neturėjo būti paliesta pra
keikimo: po mirties pavirsti į dulkę, kitais žodžiais, neturėjo 
žemėje supūti. Be to. ji buvo malonės pilnoji ir Dievo - Žmo
gaus motina, todėi buvo natūralu, kad kūnas, davęs pasauliui 
Išganytoją, būtų privilegijuotas n sektų Kristų pomirtiniame 
gyvenime. Taip ir buvo. Kristui nugalėjus mirtį ir nuodėmę, 
Marija taip pat nugalėjo abidvi blogybes, nes šios dvi yra visa
da glaudžiai jungiamos šv. Povilo laiškuose.

Tos šv. Rašto vietos, iš kurių galima išvesti Marijos privi
legiją, yra panaudotas ir i>opiežiaus Pijaus XII bulėje "Muiufi- 
centissimus Deus", kuria paskelbė naują dogmą. Bulė aiškiai 
pasako, kad visų Tėvų, teologų, šventųjų ir vyskupų mokslas 
daugiausia rėmėsi šv. Rašto tvirtinimais. Tad nenuostabu, kad 
jau nuo seno buvo švenčiama ir Žolinės šventė, kuri kasmet 
primindavo: Marija yra Danguje su kūnu ir siela.

T. Dr. Klemensas Žala lis,

čiau jog pro tuos jo storus 
akinius spindi tėviškas nuošir
dumas. Akys, aiškios, jautrios, 
lyg atspindys ir sielos, iš kur 
trykšta šventumo ir pamaldu
mo spinduliai. Tas jo nuolan
kumas. tėviškas vaišingumas, 
padrąsino, pridavė stiprybės ir 
supratimą, kad būtinai reikia 
Dievą mylėti..." (13 pusi. I.

Arba, talentingas Stud. Žio
gelis patogiame kurinėlyj 
"Stiklo Karste Mieganti Kara
laitė", trumpai apibudindamas 
Šv. Marijos Goretti gyvenimą, 
sukuria tokias įkvepiančias 
mintis:

“Šventieji Metai. Amžinasis 
Miestas. Iš įvairių kraštų tūks
tančiai pilgrimų skuba į di
džiulę bažnyčią. Tarp kitų įsi
maišęs ir aš emu. Ir pama
tau?! Juk tai mano kūdikys
tės pasakų karalaitė!.. Aukš
tai prie altoriaus, stiklo kais
to, dangiško grožio besišyp
santi mergaitė. Minios eilėmis 
plaukia ją pasveikinti. Kas ji? 
O, tai mūsų dienų Šventoji!... 
Tai mergelė — kankinė Mari
ja Goretti!”

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

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

odvs apdarais, turi paauksuotus kraštus ir lietuvišką kryžių viršelyje. Švenčių ka
lendorius siekia iki 1993 metų, kas retoje maldaknygej»* pasitaiko. Turi 574 pus!, ir
kainuoja tik $3.75.

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas l>r. Kl. Žala lis, O.F.M. Užsakant "Atlaidų 
Šaltinį" prašome užpildyti šį ku[>oną:

DARBINI N KO /UI minis! racija i
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDI ŠALTINI”.
Vardas ir pavardė ...........:...................................................... .............. ................ ..

Adresas........... — ------------------ —.................... ............................................

Dar daugiau ir kilniau: “Ma
rijos Goretti vardas į Gyveni
mo Knygą liko įrašytas aukso 
raidėmis. Jos šventumą dan
giškasis Tėvas paliudija ste
buklais. Iš kur tokia garbė ir 
laimė tai paprastai beturtei 
mergaitei” — Pasiaukojimas 
kitų gerovei. Ištikimybė kas
dieniniuose mažuose dalykuose 
ją silpnutę išugdė į karžygę.— 
į šventąją!...” (4-5 pusi.).

Garsiojo dailininko Titiano 
arkipaveikslas “Švč. Panelės 
Marijos į Dangų Ėmimas" 
2-me puslapyje nušviečia tiks
lą: "Mano buveinė šventųjų 
daugybėje". — Iškilmingąją 
Visų Šventųjų dieną Popiežius 
Pijus XII paskelbė Nekalčiau
sios Panelės Marijos į Dangų 
Ėmimo dogmą.

Gražu ir kilnu!
"Aidų” puslapiuose turinys 

brandus, mintys kilnios ir pa- 
laimios. Seselė Anna Maria, 
sKA “Aidų" redaktore, nusi 
|H*ln<> nuoširdaus pasveikinimo 
ir gražių pagyrimų.

Neišsemiamos antgamtinių 
(Nukelta į 6-tą pusi.)
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• “Laisvė”, maskoliškos min
ties. lietuviškai leidžiamas 
Brooklyne laikraštis, sakosi 
jau išeisiąs tik tris kartus sa
vaitėje. nežiūrint ir §10,000 
neseniai pravesto vajaus. Dar 
nelabai seniai tas laikraštis iš
eidavo kasdien, kurį laiką }>en- 
kis kartus į savaitę. Dabar 
jau eisiąs tik tris kartus.

• Vladas Daukša, muzikas ir 
ilgametis Šv. Kryžiaus Chica- 
goje vargonininkas, lapkričio 
12, buvo pagerbtas išleistuvių 
proga įdomia programa, kurią 
rengė parapijiečiai ir choris
tai. VI. Daukša šv. Kryžiaus 
parapijoje dirbo per 47 metus.
• V. Maziliauskas, knygų 

leidyklos “Patria” atstovas, iš 
Stamford. Conn.. persikėlė į 
Cleveland. Ohio.
• Kum. A. Rakauskas, buvęs 

tremtyje Hanau stovykloje, 
dabar yra vikaru St. Francis 
de Sales parapijoje St. Louis, 
Mo.
• Cleveland ateitininkai savo 

uždarame ratelyje ‘ Ateities” 
klube paminėjo didingą Kris
taus Karaliaus šventę. Per 8 
vai. šv. Mišias gražiai giedojo 
šv. Jurgio parap. bažnyčioje ir 
ėjo prie šv. Komunijos. Po 
pamaldų turėjo bendrus pus
ryčius. kurių metu kalbėjo 
klubo pirm. J. Staniškis ir 
prof. J. Graurokas. Dalyvavo 
ir Liet. Vyčių atstovai.
• Lietuviškos knygos leidi

mo darbą kun. K. A. Matulai
čiui išvykus Romon, toliau tęs 
kun. A. Miciūnas, MIC., ir 
kun. V. Bagdonavičius.
• ALT Connecticut suvažia

vimas įvyko spalio 29 d. Wa- 
terburyje, Conn. Suvažiavime 
dalyvavo apie 130 atstovų. Su
važiavime pranešimą padarė 
tarptautinės jx>litikos ir Lietu
vos laisvinimo klausimais Vacį. 
Sidzikauskas.
• Įsteigtas ALT Connecticut 

apskritis, kurio vadovvbėn iš
rinkta prof. A. Aleksis, E. De- 
venienė, T. Matas, dr-as M. 
Colney. Blazas. Ve. Kuzmickas 
ir A. Saulaitis.

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVX'į Patenkino Brocktoniečius 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius 

BROCKTON ICE & COAL CO.
! 27 Lawrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140 i

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. Montello St, Brockton, Mass. \

į CADILLAC

I
1782 Main St.

I
J BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

llkXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWCTWXXXXXXXXXXXVrejre

Dayton, Ohio
Lapkričio mėn. 4 ir 5 dieno

mis Dayton įvyko Michigan - 
Ohio apskričio vyčių seimelis, 
sutraukęs gražų būrį lietuvių 
katalikų jaunimo iš paminėtų 
steitų, o taip pat ir iš kitų. 
Delegatų ir svečių buvo iš Či
kagos, Detroito, Clevelando, 
Cincinnati, Pittsburgho ir kitų 
vietovių. Seimelio rengėjai bu
vo 96-toji Lietuvos Vyčių kuo
ja Daytone. Į seimelį buvo at
vykęs Centro Valdybos vice
pirmininkas J. Jesulaitis iš Či
kagos, kuris posėdžio metu ta
rė keletą žodžių ir pasidžiaugė 
gražiai pravedamu seimeliu.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
parapijos svetainėje įvyko su
sipažinimo vakarėlis. Sekma
dienį, lapkričio mėn. 5 d., 10 
vai. įvyko pamaldos, kurių me
tu vietos kuopos dvasios va
das kun. V. Katarskis pasakė 
tai progai pritaikintą pamoks
lą. Po pamaldų turėta bendri 
užkandžiai.

Darbo posėdis
Sekmadienį. 2 vai. po pietų 

parapijos salėje įvyko darbo 
posėdis. Posėdžiui pirmininka
vo apskričio valdybos pirmi
ninkas Pr. Gudelis. Buvo iš-

• "Draugo” redakcijos ir ad
ministracijos personalas lap
kričio 6 d. sveikino šio laik
raščio redaktorių ir žymų A- 
merikos lietuvių veikėją Leo
nardą Šimutį jo vardadienio 
proga.
• F. Korsakaitė, dainininkė, 

kuri prieš keletą metų apsigy
veno Los Angeles. Calif., gruo
džio 16 d. dalyvaus New Yor- 
ke Times salėje koncerto de
biute.
• Polyna Stoska, Amerikoj 

plačiai žinoma dainininkė pasi
rašė su Morton Downey New 
Yorke dalyvauti, kaipo solistė 
jo CBS televizijos programoj 
lapkričio 24 d.
• Ciurlioniečiai gruodžio 2 d. 

koncertuos Toronto. Kanadoje 
pas Kanados lietuvius versli
ninkus.

33 Main St.

WM. H. BASSETT CO.
PONTIAC

klausyta valdybos narių, kuo
pų pirmininkų ir įvairių komi
sijų pranešimai. Po to buvo 
pasitarta įvairiais svarbesniais 
organizacijos reikalais, pada
ryta naujų nutarimų ir išrink
ta nauja valdyba. Apskričio 
dvasios vadu pakviestas kun. 
P. Gailevičius, Cincinnati kuo
pos dvasios vadas. Kita valdy
bos sudėtis ši: Pr. Gudelis — 
pirm., R. Boris — vicepirm. I, 
VI. Čyvas — vicepirm. II, Mrs. 
M. Lucas — sekretorė, Miss 
Ann Mae Uznis — kasininkė, 
B. Šimkus — sporto reikalų 
vadovas, gi kontrolės komisi- 
jon (trustees) išrinkti — J. 
Scott ir L. Valiukas.

Svarbesni nutarimai. Lietu
vos reikalų ir lietuvybės palai
kymo komisijos panaikintos, o 
jų darbas uždėtas vicepirmi
ninkams. R. Boris, be turimų 
pareigų kaip vicepirmininkas 
I, turės dabar rūpintis ir Lie
tuvos reikalų komisijos iki šiol 
turėtu darbu. Antrajam vice
pirmininkui pavesta rūpintis 
lietuviškumo palaikymo prog
ramos reikalu. Nutarta ateity 
seimelius ruošti tik kartą į me
tus visad apie balandžio mėn. 
pabaigą. Taip pat nutarta sei
melių proga bendromis jėgo
mis suruošti toje vietoje, kur 
seimelis vyksta, viešą vakarą 
su įdomia, lietuviška progra
ma. Už didelį darbą Lietuvos 
vyčių organizacijai seimelis 
padarė nutarimą prašyti Vyr. 
Garbės Narių Tarybą Pr. Gu
delį pakelti į vyčių organiza
cijos garbės narius. Ta pačia 
proga užsimota atgaivinti dvi 
kuopas — Detroite ir Youngs- 
town, Ohio. Kiek iš seimelio 
delegatų paaiškėjo antrosios 
kuopos atgaivinimui Detroite 
didelių kliūčių daro vienas as- 
mui, kuriam, pagal užimamą 
vietą, tik sveikinti ir remti tą 
žygį tetiktų. Ta pati istorija 
yra ir Grand Rapids, Mich.

Banketas
Po darbo posėdžio įvyko 

kuklus banketas, kuriame da
lyvavo trys Centro Valdybos 
nariai: Pr. Gudelis, J. Jesulai-

I

tis ir Dorothy Miller, vietos 
kuopos dvasios vadas kun. V. 
Katarskis ir Daytono Univer
siteto profesorius (lietuvis) -J. 
J. Ambrose. Profesorius savo 
kalboje prisiminė tuos laikus, 
kada ir jis priklausęs vyčiams, 
pasidžiaugė gražia vyčių veik-

"AIDAMS"
(Atkelta iš 5-to pusi.)

minčių versmės trykšta ka
nauninko M. Vaitkaus “Bal
tam žiede Būtis beribė”, kur 
reiškiasi dangiškoji visagaly
bė: 
“O saulės širdyje nežemiška, 

bekūnė, 
lengvutė Ostija, balta dangaus 

klajūnė, 
paskendusi tyloj rimties 

galybėj rymo, 
visatos ir žmogaus 

valdydama likimą...
Todėl, —

“Tad himnas man širdyj, ir 
saulėm akys švyti. * 

ir veržiasi audra iš sielos — 
pasakyti 

tą paslaptį griausmais, kad 
ji šaltoj bedugnėj — 

žmonių krūtinėje — sukurtų 
meilės ugnį!” (3 pusi-).

DARBININKAS

la, davė puikių patarimų ir pa
žadėjo ir ateity artimai ben
dradarbiauti. Didesnę dalyvių 
dalį bankete, be abejo, sudarė 
patys šeimininkai.

Apskritai, seimelis praėjo 
gražioje bendradarbi avimo 
dvasioje tarp vietos lietuvių ir 
naujųjų ateivių. Reikėtų kiek
vienai kuopai pasistengti kiek 
galima daugiau pritraukti nau
jųjų ateivių. Ypač prisirašymo 
prie vyčių svarbą turėtų pui
kiai suprasti ateitininkai, pa
tys be jokių paraginimų pa- 
tankinti vyčių gretas, įstodami 
į vyčių organizaciją. L. R.

New Haven, Conn.
"Katriutės Gintarai” atidėta 

į lapkričio mėn. 19 d.
Dėl susidėjusių aplinkybių 

svarbus ir įdomus vaidinimas 
“Katriutės Gintarai” yra ati
dėtas vienai savaitei vėliau — 
tai yra į lapkričio - November 
19 d., 5 vai. vak. parapijos 
svetanėje. Visi New Haveno 
lietuviai ir lietuvaitės širdingai 
kviečiami atsilankyti į šį vai
dinimą ir pasigėrėt svenos 
mėgėjų gabumais. Smagiai 
laiką praleisti, linksmai pasi
šokti ir pasilinksminti su savo 
kaimynais ir giminėmis bufete.

Taip pat paremsite svarbų 
sąjungiečių sumanymą. Visi 
kviečiami atsilankyti ir malo
niai pasilinksminti ir pasišokti.

M.

Ir vėl Stoughtonas 
kaltas..

— Kai sausio mėn. 17 d. bu
vo išplėšta Brink’s bankas ir 
pavogta daugiau kaip 1 mili
jonas ir 2 šimtu tūkstančių 
dolerių, tai pavasarį buvo ras
ta to sunkvežimio, kuriuo buvo 
vežami pinigai, sudegę likučiai 
Stoughtono pelkėse.

Kai spalių mėn. 30 d. buvo 
išplėšta Newton, Mass. ban
kas ir pavogta 56,600 dol., tai 
vėl “šilti pėdsakai” atvedė į 
Stoughtoną.

Ar čia gyvena gudrūs spe
cialistai, ar tik nekalti, ramūs 
gyventojai nukenčia negarbę, 
o "darbuotojai” kas kita, New 
Yorke ar kur kitur saugioje 
vietoje. Lauksim kuo tas baig
sis.
— Du lietuviai tremtiniai jau 

įsigijo “carus”, bet savo “pro- 
ca” uždirbtais pinigais.
— Per spalių mėn. rinkomės 

į bažnyčią rožančių kalbėti, 
nors nedaug, bet gražiai.

— Jonas Valuntas, gyv. Wa- 
ter St. 84 išvežtas į Boston 
ausų - gerklės ligoninę. Jam 
padaryta gerklės operacija. 
Ligonis ilgysi lietuviško žo
džio.

— Charles Valunt patalpintas 
Medical Center Stoughtonę: 
serga sunkiai.

— Vieno naujakurio paragin
ti stoughtoniečiai užsirašė 14 
egz. “Lietuvos Istorija” Dr. A. 
Šapokos. Mik.

25 METAI
Yra dar keletas ir kitų gra

žių kūrinėlių. Bet kai žvelgia
me į, viršelį, būtent, į Šv. Ka
zimiero paveikslą, kyla daug 
reikšmingųjų minčių. Galingoji 
Dievo Apvaizda, turbūt, leido 
Šv. Kazimierui globoti Jo var
do Akademiją ir “Aidus”, nes 
iš tikrųjų matome didelę pa
žangą. 1925 metais akademi- 
kių skaičius buvo 62, o šiais— 
520. Alumnių 1925 metais bu
vo 23. o dabar — 1,666 alum- 
nės. Gi ŠKA “Aidai” gali 
džiaugtis gražiu pasisekimu.

Samata.

Politinė valdžia nėra su jo
kia valstybės forma neišskiria
mai susijusi. Galima vieną ar 
kitą formą laisvai pasirinkti. 
Svarbu tik. kad tikrai būtų 
siekiama viešosios naudos ir 
gerovės. Leo»as XIII.

.Marianapolio kolegijos sportininkai

XVIII TĖVŲ MARIJONŲ RĖMĖJŲ SEIMAS 
MARIANAPOLYJE

Aštuonioliktasis T.T. Mari
jonų Seimas įvyko š. m. spalio 
29 — Kristaus Karaliaus šven
tėje. 11 valandą už rėmėjus 
buvo atlaikytos šv. Mišios Ko
legijos koplyčioje, kurias atna
šavo Amerikos provincijos Tė
vų Marijonų provincijolas kun. 
J. Jančius, asistuojamas dia
kono kun. P. Barauskio ir sub- T 
diakono kun. J. Petrausko. 
Progai pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. A. Šeputa. Po 
pamaldų buvo bendri seimo 
dalyvių pietūs mokyklos val
gomajame.

Seimo posėdžiai prasidėjo 
apie pusę trijų mokyklos stu
dijų salėje, papuoštoje mo
kyklos. JAV ir Lietuvos vėlia
vomis. TT. Marijonų Rėmėjų 
pirmininkas, kun. J. Vaitekū
nas. paprašė Worcester lietu
vių šv. Kazimiero parapijos 
kleboną kun. A. Petraitį sukal
bėti seimo atidarymo maldą ir 
pasiūlė prezidiumą bei komisi
jas. Darbo prezidiumą sudarė 
šie asmenys: adv. A. Mileris— 
pirmininkas, p. Ridikienė iš 
VVorcester ir p. L. Kačinskas 
iš Providence — vicepirminin
kai, p-lė Mažuknaitė ir J. A- 
leksandravičius — sekretoriai; 
rezoliucijų komisiją — kun. 
Stasius Būdavas. kun. A. Še
puta ir p. Lukšys; mandatų 
komisiją — kun. P. Barauskis. 
p. Grigas ir p. Brazauskas.

Prezidiumo pirmininkas su
pažindino seimo dalyvius su 
naujuoju Marianapolio vyres
niuoju ir prašė rėmėjų jį rem
ti visais galimais būdais, kad 
galėtų išlaikyti mokslo įstaigą 
tinkamoje aukštumoje. Pagal 
dienotvarkę, sekė pereitų me
tų protokolo skaitymas. Pro
tokolą seimas priėmė be patai
sų.

Po to, sekė sveikinimai. Pir
masis seimą pasveikino TT. 
Marijonų Rėmėjų centro val
dybos pirmininkas, kun. J. 
Vaitekūnas. pažymėd amas, 
kad prieš keturiasdešimt me
tų Federacijos seimuose ilgus 
metus buvo kalbama apie rei
kalą įsteigti lietuvišką kolegi
ją Amerikoje ir tai buvo Ma
rijonai. kurie ją įsteigė ir iš
laikė iki šių dienų tinkamoje 
aukštumoje. Bet lietuvišką 
mokyklą turime, o lietuvių 
mokinių stingame. Kur to prie
žastis? Mūsų apsileidimas, ir 
gal tai, kad čia ne vaikai tėvų, 
bet tėvai vaikų klauso. Reikė
tų dėti vilties į naujakurių 
vaikus, bet naujakuriai nepasi- 
turį ir negali mokykla pasi
naudoti, > o išeities vis dėlto 
reikėtų ieškoti.

Antrasis seimą sveikino A- 
merikos Marijonų provincijo
las. kun. J. Jančius. Pirmiau
siai jis supažindino su seimu 
naująjį Marianapolio Vyresnį
jį. kun. J. Petrauską. Mariana
polio auklėtinį. Seimo daly
viams buvo labai maloni nau
jiena. kad buvęs mokinys pa
skirtas mokyklai vadovauti.

Kunigas provincijolas perdavė 
seimui Chicagos Rėmėjų svei
kinimus. Drauge pažymėjo, 
kad Marijonų pajėgas kai kas 
pervertina: vienuolija nėra la
bai stipri nei žmonėmis, nei 
turtu, tačiau darė ir daro, ką 
gali. Marijonams labai svarbu, 
kad jų įstaigos augtų ir stip
rėtų. o ypač rūpi, kad Maria- 
napolis būtų grynai lietuviška 
mokslo įstaiga, bet mažėja lie
tuviai mokiniai ir jie yra pri
versti leisti naudotis jų pa
slaugomis kitataučiams. Pro
vincijolas taip pat deda viltis 
į naujakurius, bet naujaku
riams turėtų padėti senesnieji.

Po tėvo provincijolo seimą 
sveikino kun. Stasius Būda
vas. palygindamas mūsų laikų 
besikaupiančius audros debe
sis su mokyklos padėtimi ir 
patarė ieškoti išeičių. Mokinių 
vardu seimą sveikino studen
tas Mingaila Milaševičius.

Prezidiumo pirmininkas pa
stebėjo, kad VVorcester para
pijos klebonas per pradžios 

mokyklos diplomų įteikimo iš
kilmes pasiūlė vienam moki
niui stipendiją tęsti mokslą 
Marianapoly, bet kandidato ne
atsirado. Tas pavyzdys labai 
vaizdžiai nušviečia padėtį, ku
rioje yra atsidūrusi lietuviška 
mokykla. Seimą sveikino p. 
Ridikienė VVorcester TT. Ma
rijonų Rėmėjų skyriaus vardu 
su šimto dolerių auka.

Kun. A. Petraitis, didelis 
Marianapolio Rėmėjas, sveikin
damas seimą pasakė, kad jis 
niekuomet pesimistas nebuvo 
ir nenori, kad pesimizmu kas 
užsikrėstų: Dievui padedant 
tęsėsime! Ir seimą užtikrino, 
kad VVorcester visada rems 
šią mokslo įstaigą. Kun. Pet
raitis ir kun. Vaitekūnas au
kojo TT. Marijonams: pirma
sis 30 dol. ir antrasis 25 dol. 
Dar seimą pasveikino prof. 
Parulis, taip pat ėjęs mokslus 
Marianapoly ir dabar dėstąs 
lietuvių kalbą vienoje VVorces
ter viešoje mokykloje.

Raštu ir asmeniškai įteikto
mis aukomis seimą sveikino šie 
asmenys: Mrs. A. Markus iš 
VVorcester — 5 dol.; Mr. Kašė
ta iš VVorcester — 5 dol.; Mrs. 
Vengrienė. So. Boston. — 5 
dol.; Mrs. Ona Girdzijauskas, 
VVaterbury, — 10 dol.; Water- 
bury Gyv. Rož. D-ja — 5 dol.; 
Mrs. Karinauskienė, VVaterbu
ry’ — 5 dol.; per kun. J. Va- 
lantiejų — 100 dol.; Mažuknų 
šeima. VVorcester. — 25 dol.; 
kun. Virmauskis, So. Boston,
— 25 dol.; V. ir J. Brazauskai, 
So. Boston. — 5 dol.; VVater
bury TT. Marijonų Rėm. skyr.
— 50 dol.; VVorcester šv. Onos 
D-ja — 5 dol.; Mr. ir Mrs. 
Kripai. Hartford, — 5 dol.; 
Mr. ir Mrs. Lukšiai, VVorces
ter, 10 dol. iš Marianapolio 
anonymai: R. ir R., ir A. ir A.
— 25 dol., Mrs. Jeskulevičie- 
nė. Brockton, 5 dol.; Mrs. Ma- 

e

mendulis Brockton, 2 dol. ir iš 
ten pat Mrs. Grigas, Brockton, 
2 dol. Po to, salėje buvo rink
liava ir seimo dalyviai sumetė 
91 dol. Viso gauta aukų 538 
doleriai.

Marianapolio vyresnysis ir 
Kolegijos Rektorius, kun. J. 
Petrauskas padėkojo rėmė
jams už paramą. Su įprastu 
jumoru jis nupiešė mokyklos 
padėtį. Mokykla, esą, turi būti 
katalikiška ir lietuviška. Iš re
liginės pusės mokyklai pavo
jaus nėra, nes kitatikių tėra 
tik du, o iš tautiškosios pusės 
yra pavojaus, nes lietuviškos 
kilmės studentai sudaro labai 
mažą nuošimtį. Tikisi, kad rei
kalai ateityje pagerės.

Svarstant bėgamuosius rei
kalus. buvo paliesta ateinančio 
seimo data. Vieni siūlė seimą 
šaukti per Atvelykį, kiti gi lai
kėsi rudens, bet visi sutiko, 
kad Kristaus Karaliaus šventė 
seimui netinkanti, nes kiekvie
na parapija per tą šventę tu
rinti pąrengimą bei iškilmes, 
dėl to nukenčia seimo gausu
mas. Data palikta nuspręsti 
pačiai Marianapolio vadovybei. 
Antras klausimas, kuris seimo 
ilgėliau buvo svarstomas, tai 
būdas, kaip padidinti lietuvių 
mokinių skaičių Marianapoly. 
Nutarta pagyvinti skyrių veik
la ir pageidauta, kad Mariana
polio vadovybė sueitų į glau
desnį kontaktą su vietos kle
bonais. Trečias klausimas: 
Marijos Dienos ir šventovės 
įsteigimas Marianapoly. Nu
tarta Marijos Dieną švęsti 
antrąjį rugsėjo sekmadienį, t. 
y., artimiausią 8 rugsėjo sek
madienį. Tai būtų drauge tau
tos ir bažnyčios šventė.

Sekė mandatų komisijos ra
portas, kurį padarė Mariana
polio Aukštesniosios Mokyk
los Principalas, kun. P. Ba
rauskis: susirinkusių ’ seime 
skaičius siekė arti šimto. Re
zoliucijų komisijos raportą 
skaitė kun. A. Šeputa: 1. nu
tarti naują seimo datą; 2. pa
didinti mokinių skaičių; 3. 
Marijos Dieną švęsti antrąjį 
rugsėjo sekmadienį ir 4. steig
ti naujus TT Marijonų Rėmė
jų skyrius. Valdyba perrinkta 
ta pati. Seimas baigėsi Tėvo 
Provincijolo sukalbėta malda 
lygiai 5 valandą. Šv. Sakra
mentu seimo dalyvius palai
mino kun. A. Petraitis.

Europa ir visas pasaulis 
šiandien yra toliau nuo tikto
sios taikos negu kada nors tai 
yra buvę. Pijus XII.



Antradienis, Lapkričio 14, 1950 DARBININKAS 7

ŠACHMATAI

□ Siifl^iiMto klubu lygiom.
Lapkrftftb 10 d. Bostono Met
ropolitan lygos pirmenybių 
rungtynėse susitiko abu pir
menybių šulai: Boylstono klu
bas ir lietuviai. Turėdami po 
du laimėjimus (Boylston prieš 
Newton 4’/2 - '2 ir Cambridge 
3 - 2 ,0 lietuviai prieš Lynn 
3 - 2 ir Harvardo universitetą 
3’/-* - l’L') jautė, kad nuo šių 
rungtynių pareis, kas pir
maus Bostono pirmenybėse.

Boylstono klubas buvo at
vykęs sti p r i a m s ą st a t e 
(Adams — JAV 1948 open nu
galėtojas, Lymon — laimėjęs 
2 matčus su Adams, Daly — 
buv. Bostono meisteris, Gring 
ir Yaffe), bet rungtynės bai
gėsi lygiomis. Lietuviai ir 
Boylston klubas ir toliau lieka 
varžovai Bostono pirmenybėse. 
Rungtynių pasekmės: Adams- 

Škėma 1-0, Lymon - Merkis 
1-0, Daly - Kontautas 
Gring - Keturakis 0-1, Yaffe - 
Kubilius 0-1.

Kitą penktadienį lietuviai 
vyksta į Newton, kur susitiks 
su vietos YMCA šachmatų 
klubu.
□ Škėma priešaky. Antrame 

rate Škėma įveikė Merkį ir 
turėdamas du taškus eina pir
muoju Bostono pirmenybėse. 
Daly laimėjo prieš Cheevers.

— veda K. Merkto —' j

Kitų partijos nebaigtos.
Pirmenybės vyksta ketvirta

dieniais Boston City Club pa
talpose, Court Sąuare.
□ Bostono B kL pirmenybėse, 

kurios prasidėjo lapkričio 7 d., 
Cambridge YMCA klube, P. 
Kontautas laimėjo pirmąjį taš
ką, įveikdamas J. Starinską. 
Dr. Bersdorf įveikė Millerį.
□ Arlauskas antras Austra

lijoje- Nonvood turnyras, ku
riame dalyvavo 12 Pietų Aus
tralijos šachmatininkų, baigėsi 
Berimano laimėjimu. Jis surin
ko 5'/z taškų (6 ratai, šveica
rų sistema), Arlauskas 5 t. 
Kitas lietuvis Lėlys pelnė 3 t.
□ Australija - JAV. Roma

nas Arlauskas, lošdamas ket
virtoj lentoj už Australiją 
įveikė A. VVeiss iš Kalifornijos 
l’/z - ’/jj.
□ Tarybų Lietuvos pirmeny 

bes 1950 m. laimėjo Abrama- 
vičius ir Cholmov po ll’/a taš
kų (iš 14). Latvijos pirmeny
bes laimėjo Mezgailis su 17 
(19), Estijos pirmenybes lai
mėjo Randoviz su 16 (19).
□ JAV didmeisteris Rashevs- 

ky išvyko į Olandiją dalyvauti 
tarptautiniam turnyre, kuria
me bus dr. Euwe, stipriausieji 
Jugoslavijos ir kt. kraštų 
meisteriai.

Ugninga, kūrinto kibirkštėlė
Todėl, jei kuria junta ugnin

gą kurinio kibirkštėlę, bet nė
ra dar prityręs, dar nėra įpra
tęs bendradarbiauti lietuvių 
spaudai ir joje išreikšti kūry
bingas savo mintis, patartina 
tokiam įsigyti tam tikslui pa
rašytą Daktaro 
vadovėlį, iš 
pagelbiniais 
naudingais 
galėtų laiko 
zuoti, jog “ 
redaktorių perėjęs kūrinys, iš 
tikrųjų, bus deimančiukas lie
tuvių rašytojų margaspalvėse 
kasyklose”.

Beje! Žinome, kad kiekvie
nam Gerasai Dievas davė ta
lentą, arba kaip priprasta sa
kyti. kad žmogus turi duotą 
Dievo dovaną kalbėti, veikti, 
darbuotis, dainuoti, kurti ir t. 
p. Patsai esi laimingas, jei iš 
Dievo gavai talentą arba do
vaną. Dėl to neužkask ir ne
paslėpk to tau Dievo duoto 
talento žemėje, kurie galįs lik
tis be naudos arba niekais pa
virsti, bet jį gausink ir turtink 
ir nuopelningai sunaudok tiks
lu laimėti paguodą ir džiaugs
mą arba palaimą ne tik saviš- 
kiems ir tėvynei, bet ir Dievo 
karalystę plėsti čia. žemėje.

Samata.

PARS1DL ODA 3 šeimynų 
muro namas. Yra vienas tuš
čias butas. Namas yra Rox- 
burv parankioje vietoje. Kai
na $5500. Saukite: BL 8-0787.
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K4 IR KAIP RAŠYTI 
Į LAIKRAŠTĮ

Tokiu pavadinimu Dr.
J. Prunskis yra parašęs 
knygelę 46 puslapių. Išlei
do “Draugas”, 2334 So. 
Oakley Avenue, Chicago 
8, Illinois. Kaina 20 c.

Knygelė išėjo jau prieš pusę 
metų, bet ją priminti prade
dantiems rašyki niekada nevė
lu.

Dr. J. Prunskis, žymusis 
laikraštininkas ir pagarsėjęs 
žurnalistas, parašė vertingą ir 
tikrai naudingą kūrinėlį “Ką 
ir Kaip Rašyti į Laikraštį".

Daug metų dirbęs ir plačiai 
rašęs lietuvių laikraščiams, 
autorius taria autoritetingą 
patariamąjį žodį koresponden-

Negaišuok

4

D ARBLA1K1O su 
PECIŲGfiLA

• Raumenim; pečiūgėia greitai jMl-n?- 
vinkit su Johnson o
ROT — 
šildančia 
pai: (1)
kraują i 
nuvargusioms 
skausmo smūgius. (3) 
kaitė palaiko šiluma 
landas.

• Pirkit Johnson'o 
RJ. pagaminta Johnson 4 Johnson — 
liat ikitniausias i ardas chirurgiškų ap- 
raišalu gamyboj. Gauamas visose vais
tinėse.

beveik tas 
paduškaite. 
Atgabena 
skaudama vieta.

raumenims

PECIV FLBSTK- 
pats. ka dėvėtum
Jis Veikia trrjo- 
šildantj. gydanti

(2) Gelbsti 
- sumažina 

Flaneline paduž- 
per valandų / va-

PEčIf PI.BSTE-

tams naujiems, kūrėjams ir 
rašytojams.

Laikraštininkų ir rašy toji; 
pareiga

Laikraštininkų ir rašytojų 
pareiga yra įtakinga ir be galo 
svarbi. Šiandien tūkstančiai 
skaito parašytus laikraštinin
kų arba rašytojų straipsnius 
ir knygas, kurios turėtų įkvėp
ti kilnų pasiryžimą dirbti žmo
nių gerovei ir Amžinojo Kūrė
jo garbei. Dėlto čia tiksliai ci
tuojamas reikšmingas genero
lo Kastelnau paakstinimas. iš
reikštas Gerosios Spaudos 
kongrese Paryžiuje šiais ryš
kiais žodžiais: “Aš skatinu pa
remti spaudos platinimą, pa
remti propaguoti gerą spaudą, 
kuri gins Jūsų tikėjimą. Jūsų 
šeimas. Jūsų patrijotines tra
dicijas” (3 pusi.).

Našesnis bendradarbiavimai
Dr. J. Prunskis atkreipia 

ypatingą dėmesį į tauraus lie
tuvių tautos švietėjo prof. St. 
Šalkausko pareiškimą: “Spau
da yra viena stipriausių prie
monių, ji barsto gyvybės ir 
mirties sėklas", ir toliau rašo: 
“Ypatingos garbės verti tie, 
kurie, tęsdami knygnešių tra
dicijas, talkina lietuviškai 
spaudai. Talkina ją platindami 
ir joje bendradarbiaudami” 
(5 pusi.).

Arba: “Kad tas bendradar
biavimas būtų našesnis, kad ta 
talka spaudai būtų didesnė su 
ko mažiausiu jėgų ir laiko iš
eikvojimu.bendradarbiams nau
dinga žinoti redakcijų pagei
davimus ir taisykles, kurias 
patsai gyvenimas yra nusta
tęs” (T. p.).

Taigi, šis vertingas veikalė
lis pirmoje eilėje ir skiriamas 
tam reikalui, būtent, našes
niam bendradarbiavimui lie
tuvių, spaudai.

J

WEDDINGS 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES 
and FLOVER SHOP

“C L Y D E”
FUNERAL VVORK CORSAGES

Tel. Brockton 265
Routc 28
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151 E. Main St.
 i

Avon, Mass.

J. Prunskio 
kurio pasinaudotų 
nurodymais arba 
patarimais, kad 
pilnumoje reali- 

per širdį, protą ir

TĘSIAMAS MOKSLINIS 
DARBAS

Carl Winter universiteto lei
dykla Heidelberge 1932 m. 
pradėjo leisti lietuvių rašomo
sios kalbos lietuviškai - vokiš
ką žodyną, redaguojamą dr. 
Max Niedermano, dr. Franz 
Brenderi’o ir dr. Alberto 
Senn’o. Tuo užsimota atlikti 
rimtas ir didelis mokslinis 
darbas.

Ligi 1943 m. šio žodyno dar
bas buvo davarytas iki žodžio 
“palaikyti”. Žodynas buvo lei
džiamas atskirais sąsiuviniais, 
iš kurių buvo išleista 14-ka 
sąs., baigiant žodžiu “pagyri- 
ningas”, kas sudarė 932 pusi. 
15-tas sąsiuvinys dėl karo ap
linkybių 1943 m. negalėjo pa
sirodyti.

Atrodė, kad šis mokslinis 
darbas ilgam laikui turės su
stoti. Buvo labai gaila matant, 
nutrauktą šį darbą jau gero
kai įpusėtą. Bet štai 1949 m. 
pabaigoje Carl Winter univer
sitetinė leidykla išleidžia 15-

VVEST RONBl’RY. MASS.
Tel. PA 7-1233-W

I

Mt. Hope Florist
fornieriy Jacob’s,

the Florist
Kai nitaiH'ansano uoste amerikiečiai, jūros narai, 

sluoksniai praneša, kad prie Hausan bolševikai 
minų užtvarą, kokia ligi šiol buvo žinoma. Buvo

pasirengę gaudyti
buvo sudarę jūroje pačią didžiausią 
išdėliota arti 3OIHI minu.

A. J. NAMAKSY
Real Estą te & Insurance 

1(19 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.
Office Tel. SO 8-0948 
lies. 37 Oriole Street,

73 Battles Street,
Brinkton, Mass.

tąjį jo (64 p81.) sąsiuvinį il
siais metais jau pasirodė 16- 
tas tokio pat dydžio žodyno 
sąsiuvinys, kuris baigiasi žo
džiu “pardaugentį"

Su šiuo žodyno sąsiuviniu 
yra įvykęs jo redakcijos tri
julėje pasikeitimas dėl prof. 
dr. Fr. Brenderio mirties. Jo 
vieton yra įstojęs į šį darbą 
kitas žymus mūsų kalbininkas. 
Pennsylvanijos universiteto 
ekstrord. prof. dr-as Ant. Sa
lys. Žodyną ir toliau leidžia 
Carl Winter universiteto lei
dykla Heidelberge atskirais 
sąsiuviniais (64 psl.l.

Po karo išleistus du pasku
tiniuosius sąsiuvinius galima 
gauti, kas būtų tuo suintere
suotas, pas leidėjus: Carl Win- 
ter — universitaltsverlag. 
(17a) Heidelberg, Luther- 
strasse 59. Pavienio sąs. kaina 
DM. 5,40 (apie $1.50).

Manau, kad tuo suintresuo- 
tų mūsų tautiečių atsiras, 
ypač iš naujakurių, kurie ne
vienas Vokietijoje įsigijome 
jo anksčiau išleistuosius sąsiu
vinius. Be to. jis bus naudin
gas, kaip vienintelis tos rūšies 
platesnis žodynas, ir praktiš 
kam lietuvių kalbos reikalui, 
kai platesnio bendrinės lietu
vių kalbos žodyno neturime. 
Šio žodyno leidimo darbą fi
nansiškai remia Pennsylvani
jos universiteto Committee for

the Advancement of Research. 
už ką leidėjai žodyno 16-to 
sąs. įžangoje yra išreiškę pa
minėtam komitetui dalelę pa
dėką. Palinkėtina jo auto
riams ir leidėjams geriausius 
sėkmės, ypač, kad leidimo dar
bas daugiau nebūtų pert rauk
tas. J- L-kas
So. Boston, Mass. 
lapkričio 12, 1950.

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

Trejan- 
Trejan- 
žievės,

Tel. Brockton 8-0785

Funeral \Vurk and Corsages

a Sjieeiaity
f

GRABORIAI
mo ligi saules nusileidimo. Ja- n e e į
ponijoje pirmučiausia saule te- v S. BdrdSCViCIUS R SUIIUS

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. Broadway So. Boston 27, Mass.
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WE CAKRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parts & Service 

Refrlgerators & Home Freezem 
<»ood Used Trucks and Used Farm 

Machinery ,

McCARTHY EOUIPMENT COMPANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385

: Gustavas A-
Ul-

- PRIE KRIKŠTO
Vikaras: Kaip bus jo var

das?
Krikšto tėvas

dolfas Sigridas Joachimas 
fijus...

Vikaras (zakristijonui): 
duoki man didesnį indeli 
dens.

NAMŲ SAVININKAMS
Mes nžftnus taisome, penti- 

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

v.

ka ir musų Trejanka prasideda 
Indo-Ki- 

iš Egypto, 
Ispanijos. Vakarų 

Pietų Amerikos, Cen- 
Amerikos. Mexicos, 

Amerikos. Canados -—

iš Japonijos, Kinijos, 
nijos, iš Persijos, 
Prancūzijos. 
Judi jos, 
tralinės 
šiaurės
ir čia saule leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po vei
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

jū-75
sų

už pokelį. Prisiunčiam j 
namus.

ALEAANDEK’S CO. 
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai. 
South Boston, Mass.

396 W. Broaduay,
Liet uvis ( haries 4. Kay, sav.

ir

Užsisakykite Tonikų Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.

Kainos prieinamos.

Myopia Club Bcveragc Co.
i Grafton Avė., ‘Islington, Mass
| Tel. Dedham 1304-VV

PRANAS 6EKI LSK1S, Namų Tel. Dwlhawi 1304-K

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

I

Funeral Home
254 W. Broadvvay 

South Boston, Mass.
JOSEPH BAKASEVKTUS 

laidotuvių Direktorius 
NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2434

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorehester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

uaMotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOT LBY PT'UT Tr> 
Patarnavimas Dieną ir Naku 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS 
cuaeral Home

741 No. Main St.
Brocktcn, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

—I ■■■Ml

WAITKUS

toniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 4 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: 4 

BORIS BEVERAGE CO. $
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

Funeral Home
197 Hebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKLS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale Saukite: Tel. TR 6-6434.--~ "
----------------------------- ZZ i
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BROCKTON, MASS. X
8-0771 X
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

Pirmininkė — Eva Markslenė,
625 E. 8th St., So. Boston, Masu. 

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

8 Winfield St„ So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt — Stela Overkienč,

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

109 Brr>adwav, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0918.

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

Tvarkdarė — M. Matejoėktenė.
866 E. 5th SU. So. Boston, Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko Kas
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
v«kare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
t’is V! '.’k'.'lu r »*fli|lnl'

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

Flrmininkan — Viktorą.1’ Medoni*.
21 Sanger St., So. Boston, Masa. 

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

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

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

Iždinink?s -Stasys K. Griganavičius. 
699 E. Scvcntli St., S. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zalkls,
I 22 Bcethoven St., Roxbury, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre- 

. člą sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
l vai po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th St, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kręlpkl- 

•fj p 13 pi•-•tvkvlų I ■’-itimnl 4
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W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(Wai tekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

f atarnavimas Dieną ir NaktJ. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Broatluay
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną Ir naktj.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTA R Y PGB1ZC
Tel. SO 8-0815

SOvth Bs^ton 8-2609

I
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Antradienis, Lapkričio 14, 1950

Žinote, nėra ko klausyti (Dabarties (Pastabas
v

Kunigy permainos
Arkivysk. Richard J. Cu- 

shing, D. D. padarė kaikurių 
|>ermainų tarp lietuvių kuni
gų. Kun. F. Bekša iš Cam
bridge lietuvių parapijos per
keltas į Lynn, Mass.; kun. 
Juozas Petrauskas iš Ha ver
tuli, Mass. atkeltas į Cambrid
ge lietuvių parapiją, o kun. 
Jonas Bernatonis iš šv. Pran
ciškaus lietuvių par. I^aw- 
rence, Mass. perkeltas į Ha- 
Verhill, Mass.

Ateitininkai
gausiai dalyvavo šv. Valan

doje, kurią vedė praeitą |>enk- 
tadienį kun. Albertas Kontau- 
tas ir pasakė pamokslą. Atei
tininkai laike šv. Valandos pa
giedojo šv. giesmių. Sekantį 
sekmadienį kun. Virmauskis 
pagyrė ateitininkus ir ta pro
ga jis paragino ir visus para
pijiečius gausiai lankytis 
penktadieniais į šv. Valandą, 
trečiadieniais šv. Teresės no- 
vciios pamaldose ir sekmadie
niais šv. Mišiose.

Klibų rinkliava
J. E. Arkivyskupas Richard 

J. Cushing, D. D. paskelbė sa
vo arkivyskupijoje rūbų, ant
klodžių ir batų rinkliavą Ko
rėjos karo nuvargintiems žmo
nėms ir milijonams tremtinių 
Vokietijoje, Austrijoje, Itali
joje ir kituose kraštuose.

Rūbų rinkimo vajus prasi
dės Padėkos savaitėje, lapkri
čio 19-26 dd. Šv Petro lietu
vių parapijos klebonas So. 
Bostone ragina visus aukoti 
ir sunešti rūbus, batus ir kito
kius daiktus į bažnytinę salę 
W. Fifth St. ir 492 East 7th 
St. salėn.

Bostono miestas pakvietė 
mūšy chorą

su kalėdine programa. Cho
ras miestui giedos kelius kar
tus. Vieną kartą prie laiptų 
valstybės namo—Statė House. 
ši programa bus transliuoja
ma oro bangomis.

Be to, choras ruošia kalėdi
nę programą mūsų bažnyčioje.

Linkime, kad šie darbai mū
sų chorui gerai pasisektų. Da
bar kaip tik proga naujiems 
nariams įstoti į chorą. Pata
riame visiems, kas tik gali mo
kytis giedoti ir tuojau prisi
rašyti prie choro. Pratybos 
choro vyksta trečiadieniais 8 
v. v., jm> bažnyčia.

Lapkričio mėn. 26 dieną 2:30 
vai. |K) pietų katedroje arki
vyskupas suteiks Sutvirtinimo 
Sakramentą suaug u s i e m s. 
Šiuo reikalu kreipkitės j para
pijos kleboną.

Lapkričio mėn. 19 dieną 3 v. 
po pietų bažnytinėje salėje yra 
ruošiamas |>obūvis— pupų ba
lius su 
Pelnas 
seselių

gausiomis dovanomis, 
skiriamas Thompsono 
naudai.

Sekmadienį, bažnyčioje buvo 
primenama, kad rūbų rinklia
va dar nepasibaigė, nes dar 
daug tautiečių yra pasilikę 
Vokietijoje ir- yra reikalingi 
mūsų pagelbos. Kas turėtų at
liekamų rūbų, kurie dar tiktų 
naudojimui, prašome juos pa
aukoti jų stokojantiems. Visus 
aukojamus rūbus prašoma su
nešti i salę po bažnyčia

Paliaubų diena
Šiemet lapkričio mėn. 11 — 

Paliaubų diena, palikusi dar iš 
pirmojo pasaulinio karo, praė
jo žymiai pakilesnėje nuotai
koje. Minios žmonių dalyvavo 
pamaldose, ceremonijose prie 
paminklų ir kapinėse. Tai Ko
rėjos karo įtaka. Naujos gy
vybės, sudėtos ant žmonijos 
laisvės aukuro, labiau jaudino 
kaip kitais metais. Prisiminta, 
kad du karai nedavė žmonijai 
taikos, ir štai jau užsikuria 
trečias. Jis jau pareikalavo 
aukų, ir čia pat iš Bostono bei 
Naujosios Anglijos. Dar visai 
gyvas atminimas tų, kurie tik 
neseniai mirė. Jis pažadino ir 
prisiminimą žuvusiųjų pirma
jame bei antrajame kare. Dėl 
to ir Paliaubų diena buvo la
biau jaudinanti.

Vienoje katalikų bažnyčioje 
buvo teisingai pastebėta: mes 
vis gyvename tik paliaubų die
nas, o taikos nėra; jos nėra 
dėl to, kad žmogaus širdis ne
taiki, nes ji pamiršo ieškoti 
dieviškos taikos ir mano išsi
versti tiktai ginklu kovodama.

Mirė jauni žmonės
I^apkr. 9 d., 6 v. r., Juozas 

Matonis nuvyko iš savo namų 
65 Marine Rd. pasisvečiuoti 
pas savo draugą William 
Blake, Royce Rd., Allston. Jo 
beieškodamas užlipo ant sto
go, nupuolė ir miltinai susižei
dė. Mirė vežant į ligoninę. Jis 
mažai teprimatė. Be akinių 
dar mažiau tegalėjo matyti. 
Jo akinius |K>licija rado jo ki- 
šeniuje. Gimęs prieš 37 metus 
So. Bostone, kur visą laiką ir 
gyveno. Mažas būdamas buvo 
susižeidęs akis. Paliko motiną 
Katariną, seserį Katrę, brolį 
Joną ir brolį Antaną. Iškilmin
gai palaidotas iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, Šv. 
dikto kapinėse, 9 v. r.

Railas Zaleckas, 12 metų, 
gyv. 264 W. 3rd St. mirė lap
kričio 12 d. miesto ligoninėje. 
Paliko motiną ir brolį Juozą. 
Pašarvotas pas laidotuvių di
rektorių Juozą Barasevičių. 
Laidojamas iš šv. Petro 
pijos bažnyčios lapkr. 
šv. Benedikto kapuose, 
kimės už mirusius.

Bene-

para- 
15 d. 
Mels-

Lapkričio 10 ilgai sirgęs mi
rė Juozas Kaminskas, gyv. 22 
Porthsmouth St.Palaidotas lap
kričio 13, iš Nekalto Prasid. 
bažnyčios, Šv. Mykolo kapuo
se, Forest Hills. Mass. Paliko 
žmoną ir suaugusius vaikus.

Buvo pakrikštyta
Lapkričio 10 d. Robertas 

U’illiam, sūnus James Savilo- 
nio ir Antaninos - Pakalniš- 
kiūtės.

Lapkr. 12 Carole Ann Mar- 
cin, duktė Alexandro ir Fran- 
ces Winsky.

Išpildė programėlę senelių 
prieglaudai remti Brocktono

Lapkr. 12, katalikų klube 
įvyko graži pramogėlė su pra
kalbomis. Kalbėjo kun. P. Ju
ras. Lawrence klebonas. Nuro
dė būtina reikalą kaip galima 
greičiau baigti moterims se
nelėms prieglaudos namą. 
I^iwrence grupė išpildė gražią 
programėlę. ,

Kun. J. švagždys bažnyčioj
pasakė du gražius ir turinin- • Leo Virkhaus ir smuiku Gyp- 
gus pamokslus apie artimo 
meilę bei šelpimo reikalą.

V-nh.

sy Airs. Solistė Rita. Keskkala 
padainavo arijas iš operos 
'Traviata” ir "Mine Butter-

BALFo metinis 
susirinkimas

Š. m. lapkričio (November) 
17 dieną 7:30 vai. vakare se
noj Lietuvių Piliečių klubo sa
lėj šaukiamas metinis BALFo 
narių susirinkimas.

♦

Visos lietuvių draugijos pra
šomos atsiųsti susirinkiman 
savo atstovus ir visi geros va
lios tautiečiai prašomi savo 
dalyvavimu BALFe paremti 
šią vienintelę visų lietuvių 
bendrą šalpos organizaciją.

Darbotvarkėje bus valdybos 
veiklos apyskaita, naujos val
dybos ir kitų organų rinkimai 

naujos veiklos planavimas.
Bostono BALFo valdyba.

ir

š.
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Lenkų susirinkimas
Sekmadienį, lapkričio 12 d.
m. Faneuil salėje, Bostone, 

įvyko Lenkų Amerikiečių są
jungos, Massachusetts apskri
ties, susirinkimas. Kalbėjo T. 
Arciszewski, buvęs Lenkijos 
premjeras. Jis pareiškė, kad 
“komunistai sustiprino sargy
bą visame krašte žinodami, 
kad Lenkijoj yra daug patrio
tiškai nusiteikusių, kurie tiki į 
laisvę ir pasiryžę mirti už sa
vo kraštą.”

"Žmonės”, sakė jis, “nepa
tenkinti darbo būkle, diskrimi
nacija, trūkumu maisto ir rū
bų. ir žmonių nelygybe.

“Tik komunistų vadams lei
džiama važinėti po visą kraš
tą, ir tik jie turi automobilius. 
Valdžia yra nusavinusi visus 
privatinius automobilius. Ko
munistai gauna automobilius 
iš valdžios, bet kaip tik kuris 
nusikalsta, tai iš jo valdžia 
atima ir automobilį”.

SU

Gub. Paul A. Dever 
išvyko pasilsėti 

Gubern. Paul A. Dever 
devyniais palydovais lapkričio 
mėn. 10 d. iš I-ogan Interna- 
tional Airport, East Boston, 
išskrido dviems savaitėms ato
stogų į Miami, Floridą.

Baltiecių festivalis gražiai praėjo
Pirmasis baltiečių festivalis 

Bostone lapkričio mėn. 11 d. 
praėjo su nemažu pasisekimu. 
Publikos j John Hancock salę 
naujame dangoraižyje prisi
rinko arti 900. Girdėjosi kal
bant lietuviškai, latviškai, es
tiškai ir angliškai. Daugiausia 
matėsi lietuvių, ir tai naujai 
atvykusių.

Lietuviai pirmieji pradėjo ir 
programą, švelniai ir nuotai
kingai nuskambėjo Šv. Petro 
parapijos choro “Užmigo že
mė”, “Vai eičiau” ir kitos dai
nos. Dirigentas Jer. Kačins
kas. atrodė, ne dirigavo, o tie
siai grojo kaip klavišiais — 
taip darnus yra aukšto lygio 
pasiekęs choras ir klusnus 
jo mostams ir jausmams. Kla
siški buvo abu Babuškinaitės 
ir Liepino šokiai; o dihamiški 
O. Ivaškienės šokėjai. “Dai
nos” choro grupė, vadovauja
ma Am. Tataronytei, priminė 
senesnius išeivių laikus.

latvius atstovavo vyrų ok
tetas “Tėvija”, vieną dainą 
išpildęs ir angliškai, ir tauti
nių šokių montažas. Nuo lietu
viškųjų šokėjų jie skyrėsi sa
vo lengvumu su įpinta 
ba. .

vaidy-

- Estai parodė porą 
mentalįstų: vargonais

instru- 
grojo

nėra ko klausyti, 
lenkiškai. Saky- 

tėvo Justin’o Pra-

Sykį sutikau Mrs. J., gimu
sią Vilniuje. Jos pavardė pa
naši į vieno žymaus lietuvių 
muziko. Klausiu, ar ji klauso
si lietuviškos radijo progra
mos?
— Žinote, 

Neprilygsta 
sim kad ir 
kalboms.

Aš nežinau tikrai, kiek yra 
Naujoje Anglijoje lietuviškų 
pusvalandžių, bet šeštadieniais 
pasiklausydavau 13:15 - 14:15, 
dabar nuo 11 iki 12 vai. iš Sa
lėm, Mass., sekmadieniais tarp 
9 vai. ryto ir 12:30 vaL po pie
tų “Gintaro”, Minkaus, Lapė- 
no ir iš Brocktono.

Pradėsiu nuo “Gin
taro” Nors vardas “gintaras” 
lietuviškas, nors lietuvių kalba 
šnekama, kartais visai neblo
gai, bet gaila, ne lietuviška ir 
ne lietuvių dvasioje. Manau 
neatsiras ne vieno nuoširdaus 
lietuvio kurs nesuprastų, kad 
jų programa 'yra maskvinė, 
raudonos spalvos; o lietuvių 
kalba tai tik vandeniui drums
ti, kad daugiau pagautų ne
kaltų lietuviškų žuvelių. Aš 
manau, kad Lietuva ir komu
nistams atleistų, jei lietuviai 
komunistai prisidėtų prie Lie
tuvos gelbėjimo.

Blogai, kai rusai - "komunis
tai siautėja Lietuvoje: masiš
kai žudo, kankina, griauja lie
tuvių kultūrą ir visa, kas lie
tuviška. Ten visur rusai val
dininkai, rusų kalba, rusų laik
raščiai, rusiška tvarka...

Blogiau, kad tai daroma lie
tuvių komunistų rankomis: 
Paleckio, Gedvilos, Sniečkaus, 
Žiugždos, Knvvos ir kitų.

Blogiausia, kad laisvame 
krašte per radiją varoma pik
ta propaganda, girianti tą 
niekšišką darbą.

Kai carais Lietuvą spaudė, 
laikraščius ir mokyklas drau
dė, jūs, kurie dabar kalbate 
per tą radiją, kovojote ir 1905 
revoliucijoje dalyvavote. Da
bar, kai Stalinas tęsia Jono 
Žiauriojo, Petro D. ir Murav
jovo - koriko darbą, tai jūs 
pritariate ginate, net šmeižia
te tuos lietuvius, kurie patys

fly” ir porą liaudies dainų. 
Balsas gana skambus. Dainavo 
įsijausdama.

Ryšį su publika palaikė po
nia Cleveland. Festivalį rengė 
The Baltic American Society 
of New England. Kaip pirmas 
bandymas laikytinas patenki
namu. Jei kada būtų norima 
duoti amerikiečiams šio to 
daugiau, tektų ir kitaip prog
ramą parengti bei pravesti.

Drožinių parodėlė
Prie pa baltiečių meno festi

valio salės durų buvo suruoš
tos trys mažos parodėlės. Es
tai ir latviai ant savo stalų su
dėjo po porą albumų, knygų, 
audinių, juostų, pirštinių, pa
statė keletą dėžučių. Lietuvių 
liaudies meną atstovavo, deja, 
tik “The Lithuanian Cross” 
bendradarbių medžio droži
niai: kryžiai, koplytėlės, lėkš
tės, stovylėlės ir įvairios puoš
menos moterims. Kiti savo 
daiktų nepristatė. Tačiau ir 
toks vienpusiškas atstovavi
mas amerikiečiams buvo įdo
mus. Jiems buvo paaiškinta, 
kad lietuvių liaudies kryžiai 
yra ne mirties, bet gyvybės 
simbolis. Lietuviai savo sody
bose ar prie kelių stato kry
žius, norėdami priminti kokį 
pažymėtiną įvykį: vestuves, 
krikštynas, pasveikimą ar 
šiaip pasisekimą. Saulės, ug
nies, augalų ir gilių vaizdavi
mas kryžių puošmenose raiš
kia gyvybę.

iš Lie-

“AIDŲ” 9 Nr. (lapkričio mėn.)
jau išėjo iš spaudos. Rašo Vac. Čižiūnas, H.Nagys, Pulgis 

Andriušis, Kl. Žalalis, O.F.M., Ern. Fraenkelis, V. Kazokas, J. 
Grinius ir k. Plati kūrybinio pasaulio apžvalga. Viršelyje Ad. 
Valeškos kompozicija.

i : ° - j *

ant savo nugaros patyrė ar 
savo giminių tuos žiaurumus.

Kiekvienam lietuviui, koks 
jis bebūtų, su “Gintaru” nepa
keliui, kol “Gintaras” dirba; 
Lietuvos pražūčiai.

Ką apie kitas lietuviškas va
landėles galėčiau pasakyti ? 
Vienos, lyg tie jielenai, kurie 
per ištisą metų eilę išlaikė lie-Į 
tuišką žariją; kitos didesnę ar 
mažesnę liepsnelę įpūtė.

P. Minkaus ir p. Kneižio jau 
daugiau kaip 16 metų dirba. Į 
Gerai klausoma ir p. Lapėno. 
Kuri iš jų geriau klausoma, 
sunku nusakyti? Lape
nas pakenčiamai linksmai nu
teikia. Kartais lietuvių kalba 
kiek šlubuoja.

Kai 1949 m. atvykau į Bos
tono uostą, atėjo pasveikinti 
p. Kneižys. Gražiai kalbėjo ir 
daugelio akyse sužvilgo aša
ros. Radijo pusvalandžiuose 
mažoka tos gražios iškalbos.

Apie Brocktono radijo ne
daug galiu pasakyti, bet tei
giamai vertinu.

Tat aš ir pasigendu 10 ar j 
15-kai minučių lietuviškos 
dvasios, anot B. Babrausko, 
kad ir politinių žinučių, bet iš 
lietuviško akiračio
tuvos praeities ar dabartinių 
jos vargų.

Antra, aš pasigendu krikš-' 
čioniškos pasaulėžiūros pa
skaitų, kalbų pamokslų. Dėl 
įvairių priežasčių daug žmonių 
nenueina į bažnyčią. Kad jie' 
išgirstų nors nariuose krikš
čioniškosios tiesos žodį, tikrai, 
manau, daugiau grįžtų prie 
Dievo negu žydų Budapešto 
mieste, kai kalbėdavo garsus 
prof. T. Toth’as.

Kas tą galėtų organizuoti?. 
Pirmiausia, tą galėtų organi-i 
zuoti Kunigų Vienybė. Ji turi j 
žmonių, turi ir iš ko. Būtų tik j 
klausimas, ar steigti visai 
naują ar prisidėti prie minėtų 
4, išsiderant 10-15 minučių, 
geriausiu laiku. Jei Kunigų 
Vienybei tas neišeitų, gal galė
tų organizuoti vienas iš vie
nuolynų:: jėzuitai, marijonai, 
domininkonai ar visi kartu. 
Domininkonai, kitaip dar va-' 
dinas vienuoliai pamokslinin-1 
kai čia galėtų gražiai apašta-l 
lauti.

Viduramžy buvo net jėzuitų 
statybos stilius, kodėl 20 am
žiuje negalėtų būti jų stiliaus 
radijo. Katalikai prie elektra 
— radijo išradimų labai daug 
prisidėjo. Tik prisiminkime 
Voltą, Amper, Markoni ir k. 
Tas radijo galėtų būti pava- 

vardu. Tai 
to didžiojo

Lietu- 
guodė 
gaivi- 
Kam

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

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

e

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

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

AIDAI

dintas “Bružiko” 
būtų atminimas 
misijonieriaus, kurs komunis
tų kalėjime sėdėjo, kurs 
voje misijas vedė, mus 
tremtyje, o dabar vėl 
na Dėdės Šamo žemėje, 
jį siųsti į Pietus, 
turėtų darbo.

Galėtų būti sutverta ir Liet. 
Kat. Radijo Draugija iš pa
sauliečių. Tiek daug atvyko 
mokytų žmonių, tai savo ži
nias sujungę su vietinių kapi
talu, galėtų vesti gerą radijo 
valandėlę. Jei dar būtų pa
kviesti ir mūsų dainininkai, 
muzikai ir pasakoriai (čia tu
riu galvoje p. H. Kačinską ir 
kitus!), tai tikrai gautume tai, 
ko pasiilgsta laisvo lietuvio 
siela!

• Korespondentai prašomi neišsigąsti
• Liet. Bendruomenė N. Anglijoj
• Literatūros premijos

• Nesenai “Draugo” skiltyse buvo aštroka polemika dėl 
Čiurlionio ansamblio koncerto New York mieste. Ta proga bu
vo keliama gana aštria forma mintis, kad ne muzikai nesiimtų 
rašyti apie koncertus. Baugu, kad taip piktai reiškiamų minčių 
neišsigąstų mūsų laikraščių korespondentai. Įvairių koncertų 
mes turime daugely vietų. Visuomenei tokie kultūriniai įvykiai 
turi būti žinomi. Retai kurioje vietoje rasime muziką, kuris 
galėtų parašyti apie įvykusį koncertą. Tai paprastai atlieka 
spaudos darbui pasiaukoję laikraščių korespondentai. Tie ko
respondentai yra kviečiami ir toliau uoliai įvykdyti savo dar
bą. Skirkime informaciją nuo specialisto kritikos. Informacinio 
|K>būdžio recenzijų apie koncertą ar kitą kokį kultūrinį įvykį 
ne būtinai turi rašyti tos srities specialistai. Mūsų sąlygose tai 
būtų visai neįmanoma ir dėl to nukentėtų bendras reikalas, 
nes liktų viešai neatžymėti svarbūs kultūriniai įvykiai.

Muzikinės srities laikraštininkų nedaug turėjome ir Nepr. 
Lietuvoje. Komp. prof. VI. Jakubonas daugiausia yra šioj srity 
ir tėvynėje, ir tremtyje nuveikęs. Jo rašiniai ir dabar šiame 
krašte labai laukiami. Imantis rašyti spaudoje, neužtenka val
dyti plunksną, bet reikia mokėti valdyti ir patį save, turėti 
vaško. Į tai norime atkreipti dėmesį buvusios polemikos proga.

• Connecticut valstybėj padaryta konkrečių žygių Liet. Ben
druomenės organizavimo reikalu. Norisi čia kelti mintis, ar ne
reikėtų šią iniciatyvą išplėsti visai N. Anglijai. Daugiausia lie
tuvių yra Connecticut ir Massachusetts valstybėse. Tų dviejų 
valstybių organizatoriams susitarus, nesunku būtų išplėsti 
veiklą visoms šešioms N. Anglijos valstybėms. Kviečiame apie 
tai konkrečiai pagalvoti šiandieninius to darbo vykdytojus. Pa
naši iniciatyva reiškiasi Illinois valstybėj. Kai atskirais regijo- 
nais susikurs reikalingi vienetai, gal greičiau pribręs reikalas 
bei galimybė sukurti atitinkamą centrą.

• Naujojoj Anglijoj gyvena nemažai lietuvių rašytojų. Čia
veikia ir Rašytojų Draugijos valdyba. Daugumas rašytojų at
vykę iš tremties dar neturi minimaliai prideramų sąlygų savo 
kūrybai. Mūsų visuomenės pareiga yra ieškoti būdų rašytojams 
padėti. Vienas konkrečiausių kelių tam uždaviniui yra literatū
ros premijos. Kulkas tuo reikalu konkrečios iniciatyvos yra 
parodęs “Draugas”. Tačiau turint galvoj mūsų laikraščių ma
terialinį pajėgumą, negalima jrerdaug iš jų norėti. Ir "Draugo" 
jaremijų sumos' buvo palyginant kuklios. Pati Rašytojų Dr-ja 
taip pat imasi iniciatyvos suorganizuoti ateinantiems metams 
literatūros premijas. Bet viso to dar labai mažai. Amerikos lie
tuviai yra materiališkai gana stiprūs ir tokių literatūros pre
mijų galima būti daug paskirti. Atskiri labiau pasiturį asmenys 
galėtų skirti savo asmenines premijas. Tokias premijas galėtų 
skirti stambesnės organizacijos. N. Anglijos lietuviai, priglaudę 
savo tarjie nemaža žinomų rašytojų, gal parodytų iniciatyvos 
ir suorganizuotų vieną kitą stambesnio masto literatūros pre
miją. Panašių dalykų lauktume iš visų didesnių kolonijų. Tai 
būtų pirmas žingsnis konkrečiai padėti mūsų literatūros kūrė
jams. K. Mockus.

Pasaulio Lietuviu Kultūros Žurnalo 
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lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais

prenumerata metams: JAV ir Pietų Ame
rikoje — $5.08; Kanadoje — $5.50 (ka- 
nadiški — $6.00); kituose kraštuose — 
$6.00. Atskiras numeris JAV — 50 c.; 
kitur — 55 c.

•

administracijos adresas: — 
AIDAI, Kennebunk Port, Maine

Mik.

Lietuvių parodėlė visą laiką 
buvo žmonių apgulta. Visi ste
bėjosi su didele kantrybe dirb
tais daiktais. Drožiniais ypa
tingai domėjosi viena viešnia 
iš Indijos. Ji visiems pareiškė, 
jog lietuvių ir indų dvasinė 
kultūra esanti daug kuo vieno
da. Tai rodanti gimininga liau
dies meno simbolika.

AIDŲ Platinimo Talka
Tenelieka ne vieno lietuvio, kuris neskaitytų
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