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POLITIKĄ

New York — JAV se
natorius ir atstovas į 
Jungtinių Tautų susirin
kimą, Henry Cabot Lodge 
iš Massachusetts, griež
tai pasmerkė Rusijos įsi
tikinimą, kad karas prieš 
nekomunistinius kraštus 
yra teisingas ir doras. Jis 
sakė, kad tas Rusijos įsi
tikinimas yra “Višinskio 
doktrina” ir įspėjo visus, 
kad kol Rusija laikysis 
tokio įsitikinimo, tai JAV 
negalės su ja bendradar
biauti.

“Mes turime viltį, kad 
sovietų atstovai, kurie 
yra Jungtinėse Tautose, 
išaiškins savo valdžiai 
Maskvoje, kad doktrina 
užpulti kraštą su skirtin
ga ekonomine ir sociale 
sistema yra klaidinga, 
neteisinga ir labai pavo
jinga pasaulio taikai”.

Jis išaiškino sovietų at
stovų dviprasmišką kal
bą Jungtinių Tautų susi
rinkime ir Saugumo Ta
ryboje. Jis priminė Leni
no pareiškimą: “Leninas 
sakė, kad karai yra tei
singi, kuriais siekiama iš
laisvinti žmones iš kapi
talistinės vergijos. Pagal 
Leniną, teisingas karas 
nėra užpuolimo karas, bet 
išlaisvinimo karas, arba 
išlaisvinimas žmonių iš 
kapitalistinės vergijos,

STIPRINAMA VAK. BERLYNO 
APSAUGA

arba išlaisvinimas koloni
jų ir priklausomu kraštų 
iš imperialistų jurgo”.

Višinskas tokius karus, 
kaip kalbėjo įpenimas ir 
dabar kalba Stalinas, už
gina ir remia Jungtinėse 
Tautose. Šen. Lodge sakė, 
kad mes su tokia Sovietų 
Rusijos valdžios ir jos at
stovo Višinskio politika 
negalime sutikti.

Pasibaigė telefonų darbi* 
ninku streikas

New York — Sekmadie
nį, lapkričio 19 d., pasi
baigė telefonų darbinin
kų streikas visame kraš
te. Streikas truko 11 die
nų. Streikavo apie 33,000 
darbininkų ir dėl šio 
streiko tūkstančiai kitų 
darbininkų neturėjo dar
bo. Streikui vadovavo 
CIO unijos.

Western Electric ir te
lefonų bendrovių darbi
ninkai grįžta darban. 
New Yorke darbininkai 
iškovojo nuo 9 iki 14 cen
tų į valandą daugiau. De
troite, apie 16,000 darbi
ninkų gaus nuo $3.00 iki 
$5.00 į savaitę daugiau. 
HaverhilI, Mass., darbi
ninkai gaus daugiau nuo 
7 iki 15 centų į valandą. 
Jie dabar gauną apie 
$1.62 į valandą.
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Berlynas — Vakariniai 
sąjungininkai atlieka pa
siruošimus netikėtai ag
resijai Berlyne iš rytų. 
Tuo tikslu amerikiečiai, 
britai ir prancūzai nutarė 
apginkluoti 13,800 vaka
rinio Berlyno policininkų 
amerikoniškais ir pran
cūziškais automatiniais 
karabinais, kad tos poli
cinės pajėgos, reikalui 
esant, galėtų efektyviai 
padėti okupaciniams dali
niams. Britai atgabeno j 
Vak. Berlyną aštuonis 33 
tonų tankus, kurie gin
kluoti 77 m.m. patranko
mis; Jung. Valstybės pa
didino kareivių skaičių.

Dabartiniai vakarinių 
sąjungininkų daliniai, sie
kiantieji 10,000 karių, 
nuo ateinančių metų pra
džios bus padidinti iki 
12,000, kas prilygs apie 
2-ms divizijoms.

Amerikiečių karininkai

mano, kad tokios pajėgos, 
ginkluotos moderniškais 
ir suderintai veikdamos, 
gali kietai priešintis net 
trejopai ar ketveriopai 
skaitlingesnėms priešo 
jėgoms. Komunistinės po
licijos Rytų Vokietijoje 
yra apie 50,000 ir šešis 
kart tiek daugiau sovietų 
kariuomenės.

Amerikos šeimos pavojuje
Portland, Maine — J. E. 

Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., kalbėda
mas miesto auditorijoje, 
pradedant Krikščioniškos 
Doktrinos brolijos konfe
renciją, pareiškė, kad ka
ro pasėkos, valstybinis 
socializmas ir taip vadi
namas “geras gyveni
mas” griauna Amerikos 
šeimų gyvenimą. “Tik re
liginis atgimimas namuo
se gali sulaikyti liūdną 
puvimo procesą, ” pareiš
kė arkivyskupas.

New York — Sekmadie
nį, lapkričio 19 d., Webs- 
ter salėje, 119 East Ele- 
venth St., įvyko latvių 
draugijos ir tarybos ma
sinis susirinkimas pami
nėti Latvijos 32-jų metų 
nepriklausomybės sukak
tį. Latvija, kaip ir Lietu
va, yra Sovietų Rusijos 
pavergtos ir žudomos. 
Susirinkime da 1 y v a v o 
apie 1,500 latvių, lietuvių 
ir estų. Turiningas kal
bas apie Baltijos tautų 
nelaimę pasakė Jonas 
Budrys, Lietuvos genera
linis konsulas; Johannes 
Kaiv, Estijos generalinis 
konsulas; Haryy W. Liel- 
nors, Amerikos Latvių 
Jung. Tarybos New Yor
ke pirmininkas, ir Guido

Truce, New Yorko latvių 
draugijos pirmininkas.

John Lenovv, buvęs Nevv 
Yorko latvių draugijos 
pirmininkas, vadov a v o 
programai ir perskaitė 
Julės Feldman, Latvijos 
ministerio Washingtonui, 
atsišaukimą ir pareiški
mą.

Kalbėtojai stipriai pa
brėžė, kad JAV niekad 
nepripažino Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos užgrobi
mo Sovietų Rusijai; 
griežtai pasmerkė geno
cidą ir masinę trijų tautų 
deportaciją ir reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos pa
darytų tyrinėjimą. Rezo
liucijoje yra pasakyta:

“Mes, JAV latvių kil
mės piliečiai ir gyvento-

Partizanų veikla Sovietuose

PRANEŠIMAS
Š. m. gruodžio mėn. 10 

d. 2 vai. po pietų Nekalto 
Prasidėjimo parap i j o s 
svetainėje Camb r i d g e, 
Mass., įvyksta ALRK Fe
deracijos N. Anglijos ap
skrities suvažiavimas. Vi
si skyriai raginami pri
siųsti delegatus. Taip pat 
katalikiškos organizaci-

jos prašomos prisiųsti sa
vo atstovus. Yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ren
kama valdyba. Valdyba 
kviečia skyrius ir organi
zacijas kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.
Dv. vadas kun. J. Vaitekūnas 

Pirmininkas A. Daukantas 
Raštininkas B. Jakutis

Frankfurtas, Vokietija 
Pabėgėliai iš Baltgudijos 
tvirtina, kad Rusijoje eg
zistuoja stipri pogrindinė 
veikla, kuri dažnai pasi
reiškia ne dideliais, bet 
kruvinais susirėmimais 
su raudonąja armija. At
rodo keista, kad stipriau 
pasireiškia pogrindinė 
veikla pačioje Sovietijoje, 
negu jos satelitiniuose 
kraštuose, nežiūrint į tai. 
kad juose didesnės yra 
žmonių masės priešingos 
komunizmui.

To reiškinio priežastys 
aiškinamos tuo,
vietų teritorijos tokios, 
kaip Baltgudijos ir Uk
rainos yra gan miškingos 
ir labai patogios partiza
niškai veiklai. Čia yra 

' daug miškų ir kalnų, iš 
kurių partizaninė veikla

kad so-

yra galima be galo. Apy
tikriais daviniais iki šio
lei Sovietų vakarinėje da
lyje Yra nuo 500,000 iki 
1,000,000 ginkluotų parti
zanų, kurie kovoja prieš 
sovietus.

Egzistuoja dvi sukilėlių 
armijos, iš kurių viena 
vadinasi “Demokratinė 
Baltgudijos Armija” ir 
antroji — “Juodasis Ka
tinas”. Baltgudžių pabė
gėliai sako, kad šios ar
mijos galima būtų tris 
kart padidinti, jeigu tik 
būtų užtikrintas aprūpi
nimas iš oro. Iš tų pabė
gėlių pasakojimo atrody
tų, kad būtų lengviau su- J 
organizuoti kovai prieš 
komunizmą Rytų Euro
pos armiją, negu Vakarų.

Todėl turbūt, sovietai 
ir nenori karo Europoj, o 
tik Tolimuose Rytuose.

jai nuoširdžiai įvertina
me Prezidento, Kongreso 
ir JAV atsisakymą pri
pažinti Sovietų Rusijai 
Baltijos respublikų — 
Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos užgrobimą.

“Mes nuoširdžiai pra
šome Amerikos valdžios 
teikti visokeriopą pagel- 
bą Baltijos kraštų žmo
nėms ir viešai pakartoti 
Amerikos nepripažinimą 

■ sovietų okupacijos ir ab- 
sorbacijos Baltijos kraš
tų, įtikinant Senatą, kad 
ratifi k u o t ų genocidos 
konvenciją, kaipo tikrą 
priemonę iškėlimui geno
cidos nusikaltimų Sovie
tų Unijos dominuojamuo
se kraštuose”.

Po to ragino JAV val
džią sustiprinimui Balti
jos žmonių viltį, trans
liuoti “Amerikos Balsą” 
(Voice of America) taip 
pat latvių, lietuvių ir es
tų kalbomis.

I

Komunistinės propagandos 
tarnyba

New Yorkas — Varšu
vos komunistinės valdžios 
propagandinė 
Nevv Yorke paskutiniu 
metu išleido 
kunigus atsišaukimą, pa
vadintą “Atsišaukimas 
už taiką į pasaulio kuni
gus”. Tas atsišaukimas 
buvo paruoštas lenkų tai
kos kongreso, įvykusio 
spalio mėn. Varšuvoje. 
Lenkijoje tas atsišauki
mas nebuvo plačiau pa
skleistas, nes jį pasira
šiusieji kunigai 
siems yra gerai 
kaip komunistų 
darbiai.

tarnyba

į katalikų
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Amerikos Lietuvių Tarybos
v* •suvažiavimas

Nevv York — Š. m. lap
kričio mėn. 17 ir 18 d. 
Nevv Yorke, MacAlpin 
viešbutyje, įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos 
(ALT) suvažiavimas, su
kviestas dešimtmečio pro
ga. Prieš dešimtį metų 
(1940. X. 15), kaip žino
ma, buvo sudaryta visų 
Amerikos lietuvių srovių 
bendra taryba. kurios 
tikslas yra rūpintis Lie
tuvos išlaisvinimu. Ap
tarti einamiesiems reika
lams ir drauge paminėti 
dešimtiems metų bendro 
darbo sukaktį ir buvo su
kviestas minėtas suvažia
vimas. Drauge su atsto
vais ir svečiais buvo apie 
50 dalyvių iš visų Ameri
kos lietuvių kolonijų. 
Gausiai buvo atstovauja
ma ir lietuviška spauda: 
“Draugas”, “Naujienos”, 
“Darbininkas”, “Dirva”, 
“Vienybė”, “Sandara”, 
“Amerika”. Ch i c a g o s 
“Herald Tribūne” atsto
vavo lietuvis žurnalistas 
ALRKF pirmininkas St. 
Pieža.

Suvažiavimo prezidiu
mą sudarė pirmininkas 
L. Šimutis, vicepirm. Pi
voriūnas ir sekr. P. Gri
gaitis. Sveikino VLIKo 
pirmininkas prel. M. Kru
pavičius, Lietuvos įgalio
tas ministeris JAV Pr. 
Žadeikis, gen. konsulas J. 
Budrys, ministeris Vac. 
Sidzikauskas. Sveikini
muose pasidžiaugta ben
dru lietuvių darbu, nu
veiktais darbais ir palin
kėta dirbti su tokiu pat 
ryžtumu toliau, kol Lietu
va vėl bus laisva.

Pranešimus suvažiavi
mui padarė ALT sekr. P. 
Grigaitis, iždin. M. Vai- 
dyla ir informacijos biuro 
direktorius K. Jurgėla. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad

ALT stengėsi nepraleisti 
nei vienos progos, kuri 
tik buvo galima panaudo
ti, kad Lietuvos reikalai 
būtų Vashingtone gerai 
suprasti ir ginami. Per 
dešimtį metų Lietuvos 
reikalams ginti surinkta 
$261,752, išleista $234,- 
556. Didžiausias išlaidas 
sudaro informacija ir rė
mimas VLIKo.

Antrąją suvažiavimo 
dieną ilgai buvo disku
tuojamas Pasaulio lietu
vių bendruomenės klausi
mas. Nutarta JAV lietu
vių bendruomenę organi
zuoti ALT rėmuose. Ati
tinkamus nuostatus tam 
parengti pavesta specia
liai komisijai. Darbas tu
ri būti užbaigtas ligi 1951 
m. vasario 16 d. Taip pat 
nutarta apsidėti specialiu 
mokesčiu Lietuvos išlais
vinimo reikalams. Pr iim
tos ir kitos rezoliucijos.

Lapkričio 17 d. vakare 
įvyko dar pobūvis, su
rengta Nevv Yorko lietu
vių spaudos klubo. Vac. 
Sidzikauskas kalbėjo apie 
tarptautinę padėtį ir Lie
tuvos išlaisvinimo per
spektyvas. Po trumpą žo
dį pasakė dar- “Draugo” 
redakt. L. šimutis, “Dir
vos” — V. Rastenis, “Vie
nybės” — J. Tysliava ir 
“Darbininko” — S. Sužie
dėlis.

A.L.R.K. Federacijos Vyr. 
Valdybos posėdis

New York. — Lapkričio 
17 d. įvyko pirmas 
R.K. Federacijos 
Valdybos posėdis
Pittsburgho suvažiavimo. 
Svarstyta Mindaugo 
krikšto minėjimo, katali
kų vajaus, katalikiškos 
akcijos pagyvinimo, mo
kyklų ir kiti einamieji 
reikalai.

A.L. 
Vyr.

Po
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ten vi- 
žinomi, 
bendra-

A Burmos vyriausybė paneigia žinias, pasirodžiu
sias spaudoje apie komunistinės Kinijos dalinių įsi- 
briovimą į Šiaurės Burmą tikslu sutrumpinti kelią į 
pietų Tibetą.

A Austrijos vidaus ministeris Oskar Helmer par- 
/ lamentarų komitete pareiškė, kad š. m. 10 mėn. bė
gyje rusai areštavo arba jų įsakymu buvo areštuota 
235 austrai, iš kurių 67 likimas yra nežinomas.

A Maskvos radijas O. John Rogge kalbą, komunis
tų “Taikos Kongrese” Varšuvoje, pavadino provoka
cine.

A Sovietų generolas F. Samsonovas pasigyrė, kad 
sovietų artilerija buvo ir yra geriausia pasaulyje. Tik 
reikia pridurti, kad nuo voviečių bėgo iki Maskvos.

A Indianapolio Amerikos legijonas lapkričio 19 d. 
sudarė naują nacionalinį komitetą iš 139 advokatų ir 
kitų teisininkų kovai prieš komunistus. Komiteto 
tikslas gelbėti valdžios pareigūnams kovoje prieš 
subversišką veiklą, kurią krašte varo komunistai.

A Ęederalinis teisėjas Sylvester J. Ryan įsakė iš
leisti laisvėn už laidą 16 svetimšalių laikomų Ellis 
Island pagal naują vidaus Saugumo aktą.



’ Antradienis. Lapkričio 21. 1950 2

Sąjungininkai iš lėto slenka pirmyn
Tokyo — Lapkričio 18 d. Jungt. Tautų kariuo

menė visame 250 mylių ilgio šiaurės Korėjos .fronte 
pasistūmė pirmyn. Priešo pasipriešinimą sutiko tik 
kai kuriose vietose, tačiau slenka labai iš lėto ir at
sargiai. Amerikiečių 7-toji divizija buvo tik 20 my
lių nuo Mandžiūrijos sienos. Šios divizijos karius la
bai vargina šalčiai ir žiaurūs-Sibiro vėjai.

Lapkričio 19 d. pranešimu Jung. Valstybių 7-tos 
divizijos 17-tas batalijonas paėmė mūro sienomis 
apvestą Kapsan miestą, ir yra jau tik 13-ka oro ke
liu mylių atstume nuo Mandžiūrijos sienos. Praeitą 
sekmadienį pėstininkai, kurie paėmė Kapsan miestą, 
slinko pirmyn Mandžiūrijos pasienio miesto Hyesan- 
jin kryptimi. Čia amerikiečiai perėjo kalnuotą kraš
tą, kurio keliai jau buvo padengti 3-jų colių sniego 
sluoksniu.

Komunistai pasitraukė iš kai kurių pozicijų į ry
tus nuo Chougphon, kad sustiprinus frontą vakari
niame tos upės krante. Civiliniai gyventojai sako, 
kad kinų komunistai yra apsikasę Unsan srityje apie 
15 mylių į pietryčius nuo Taechon.

Aktyviai pasireiškia sąjungininkų aviacija
Amerikiečių bombonešiai sunaikino, dar prieš 

užimdami, miestą Kaspon, kuriame buvo pastebėta 
šiaurės korėjiečių ir kinų komunistų susikoncentravi
mas atakai prieš Jung. Tautų pajėgas. Buvo sulygin
tas su žeme Hoeryoung miestas, šiaurės komunistų 
susisiekimo ir karinio tiekimo centras, kurs yra tik 
40 mylių nuo sovietų sienos ir tik viena mylia nuo 
raudonosios Kinijos sienos. Ant šio miesto buvo iš
mesta 40,000 padegamųjų bombų.

Spaudimas diplomatijos fronte
Lake Success — Jungt. Valstybės daro spaudimą 

komunistiniams kinams kovos lauke ir Lake Success, 
kad privertus Pekingą pasitraukti nuo dabar užimtos 
pozicijos atžvilgiu Korėjos karo, kurį Rusija nori iš
plėsti į didelį karą Tolimuose Rytuose, pati jame, ne
va. tiesioginiai nedalyvaudama.

Jung. Valst. pareikalavo sušaukti nepaprastą 
Saugumo Tarybos posėdį dar prieš Kinijos delegaci
jos atvykimą priimti šešių valstybių rezoliucijai, ku
ria reikalaujama Kinijos kariuomenės atitraukimo 
iš Korėjos. Galimas daiktas, kad su raudonosios Ki
nijos atstovais Jung. Valst. delegatai turės ir priva
čių pasikalbėjimų. Jung. Tautos deda visas pastan
gas, kad išvengus karinės akcijos prieš Kiniją.

Atidėtas pasitarimas dėl Formozos
Jung. Tautos, bijodamos, kad šie pasitarimai ne

pastūmėtų Kinijos komunistų į naują agresijos žygį, 
atidėjo politines diskusijas dėl Formozos. So*’. Rusija 
ir Jung. Valstybės, kiekviena savais sumetimais, 
prisidėjo prie kitų Jung. Tautų nuomonės ir bendra
me politinio komiteto susirinkime balsavo už Formo
zos klausimu diskusijų atidėjimą. Jung. Valst. atsto
vas John Forster Dulles balsavo už Formozos klausi
mo atidėjimą, kad neapsunkinus Saugumo Tarybos 
darbo taikai išlaikyti, o Malikas todėl, kad. jo nuo
mone, visai Formozos klausimas nesvarstytinas.

m Kinų dienraštis anglų kalba lapkričio 19 d. pra
nešė, kad daugiau kaip 3000 rusų ir kitų jos teritori
jų jaunimo yra užsirašę savanoriais Korėjon.

Prei. Trumanas įpratus rytais pasivaikščioti, po pasi
kėsinimo jj nužudyti saugomas slaptos policijos.

JAV SAKO KLARAS SU KINIJA 
JAU PRASIDĖJĘS

APRAMINO KINUS
ten toliau maršuotų Kini- 
jon, prezidentas pareiškė: 
“bus imtasi visokių pado
rių priemonių, kad užkir
tus kelią karui toliau iš
siplėsti Tolimuose Rvtuo-

pajėgos Korėjoje nepa
žeis Kinijos teritorijos. 
Rimtai įspėjo kinų komu
nistus. kad nesiimtų karo 
atsakomybės prieš Jung. 
Tautas, jeigu jie nori tai
kos.

Atremdamas Kinijos 
komunistų priekaištus, 
kuriuos jie daro sakyda
mi: Jung. Tautos įstojo 
į karą su Korėja, kad iš

sovietų, ku- 
kad Tolimuose 
išsiplėstų ilgas

Saugumo Tary- 
remdamiesi

VVashingtonas — Prezi
dentas Trumanas steng
damasis suturėti Kinijos 
komunistus, kad neišpro
vokuotų didelio karo, ne
dviprasmiškai juos užtik
rino, kad Jung. Valstybių se. Taip pat perspėjo, ki

nus. kad nepasiduotų su
vedžiojimui 
rie nori. 
Rytuose 
karas.

Penki
bos nariai, 
šešių valstybių rezoliuci
ja, kuria pasižadama 
saugoti teisėtus Kinijos 
interesus, įspėjo kinus, 
kad jie atsiimtų savo da
linius iš Korėjos.

Atlanta—Russel Brines, 
Assoc. Press Tokyo biuro 
viršininkas, 17-tame va
dovaujančių spaudai at
stovų suvažiavime Tokyo 
mieste pareiškė: “Ameri
kiečiai deda pastangas ir 
tikisi išvengti karo su 
komunistine Kinija, ta
čiau karas su ja jau yra 
prasidėjęs”. Jis sakė: 
“Kovos Korėjoje yra jau 
plačiu maštabu vedamos 
prieš Kinijos komunistus. 
Jung. Tautų pajėgos jau 
yra nušlavusios Šiaurės 
Korėjos artaijas ir dabar 
reikia kovoti prie Man
džiūrijos ir Sibiro sienų, 
kad pasiekus pergalę. 
90,000 Kinijos komunistų 
pastojo kelią pergalei ir 
dar daugiau tūkstančių 
kinų komunistų pastipri
nimui ir karo išteklių 
masiškai plaukia per sie
ną, kur jie stiprinasi ata
kai”.

Generolas MacArthuras 
yra pareikalavęs, kad bū
tų leidžiama skristi lėk
tuvams per Mandžiūrijos 
sieną ir bombarduoti ko
munistų jėgų koncentra
cijas už jos. Brines pa
reiškė: “Aš negaliu kari
niu atžvilgiu suprasti, 
kaip mes galime laukti, 
kad mūsų fronto linijos 
daliniai kęstų nuolatinį 
priešo rezervų didinimą 
ir stiprinimą. Jis dar pri
dūrė. kad Rusija mėgina 
įtraukti Jungt. Tautų pa
jėgas į ilgą karą su Kini
ja, duodant laisvas ran
kas pasiruošimui pačiai 
komunistinei Rusijai ka
rui kur nors kitur. Iš šios 
padėties išėjimas, 
jis
prie Šiaurės Korėjos sie-

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.

Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

sakė
greitai nušluoti

nos stipriu Jung. Tautų 
pajėgų smūgiu gynybos 
liniją, kurią dabar laiko 
užėmę komunistai.

Sakė, kad negalima už
sitrenkti duris deryboms 
su komunistine Kinija, 
bet neturi būti rodomas 
ir savo silpnumas.

'taikos kongreso" darbai
Varšuva — Apie penki 

tūkstančiai komuni s t ų 
suvažiavo į savo propa
gandinį, taip vadinamą 
taikos kongresą Varšu
voje. Kalbėjo prancūzų 
mokslininkas, komunis
tas, Fr. Joliot - Curie, ku
ris ragino remti sovietų 
atominės energijos kon
trolės planą. Sakė, kad lė
šos, kurios dabar eikvo
jamos ginklavimusi, turi 
būti nukreiptos žmonijos 
gerovei, kaip kovai prieš 
džiovos ir vėžio susirgi
mus, kurie, be abejo, la
biausiai yra išsiplėtę so- 
vietijoj. Žinoma, tai gali 
komunistai kalbėti, bet 
praktiškai niekada tai 
nevykdys, kad atsisakytų 
nuo ginklavimosi žmoni
jos gerovei.

Kremlius labai norėjo, 
kad tas komunistinės 
propagandos kongresas 
vyktų kur nors Vakarų 
Europoje, bet vietos jam 
nesurado. Buvo prašytasi 
Italijoje, bet italai nuo 
tokių svečių atsisakė. 
Anglai, tiesa, sutiko, bet 
atsisakė įsileisti svar
biausius komunist i n ė s 
taikos apaštalus, nes jie 
pažįsta komunistinę tai
ką.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
Engiish - Litliuanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.
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Atšaukė TV ir radijo 
darbininkų streiką

New York — Praeitos 
savaitės pabaigoje buvo 
paskelbtas televizijos ir 
radijo darbininkų 
kas. Vienuoliktoje 
doje prieš išėjimą į strei
ką buvo padaryta 
tis ir streikas atšauktas. 
Televizijos streikas būtų 
palietęs CBS, ABC, DTN 
ir New Yorko W0R-TV 
stotį. Amerikos Federaci
jos Radijo Artistų virši
ninkas pareiškė, kad tele
vizijos ir radijo bendro
vės sutiko pakelti algas 
nuo 15 iki 30 procentų. 
Ši nauja sutartis, nelie
čia tinklinių radijo stočių 
Los Angeles ir San Fran- 
cisco ir taip pat trans
kripcijos bendrovių. Su 
minėtomis bendrovėmis 
dar nesusitarta.

Kazys Verzikas

Neapykanta prasiveržė
strei- 

valan-

sutar-

Kinijos

Kinijos raudonieji sulėtino 
invaziją Tibetan

New Delhi
komunistų daliniai vyk
dantieji invaziją sulėtino 
ją rytiniame Tibete, ta
čiau kiti daliniai žygiuoja 
krašto sostinės Lhasa 
link ir jau yra užėmę 
Giaumda miestą apie 200 
mylių nuo Lhasa į rytus. 
Indijos pranešėjo nuomo
ne žygį per Himalajų 
aukštumas trukdo sun
kios sniego pūgos ir, gal 
būt, vis didesnis tibetie
čių pasipriešinimas.

Oficialus Indijos užsie
nių pranešėjas paneigia 
gandus, kurie sklido prieš 
dvi dieni, kad yra pasiek
tas taikingas susitarimas 
tarp komunistinės Kini
jos ir Tibeto.

Titas susvyruotų 
neparemiamas

VV'ashingtonas — Prezi
dentas Trumanas mano, 
kad Tito vyriausybė griū
tų ir Jugoslavijos prieši
nimasis Rusijai pavojin
gai susvyruotų, jeigu ne
bus jam tuojau padidinta 
Amerikos pagalba. Prezi
dentas Trumanas pareiš
kė šias pažiūras savo te
legramoje aukštiesiems 
kongreso lyderiams, pra
šydamas kongresą pa
reikšti savo šiuo reikalu 
nusistatymą. Prezidentas 
lapkričio 27 d. nori įnešti 
kongresan papild o m o s 
Jugoslavijai pagalbos pa
siūlymą.

Kai kurie demokratai 
senatoriai remia prezi
dento Trumano pasiūly
mą.

• Kinijos komunistai už
draudė rodyti Amerikos 
kino paveikslus Cantone. 
Peipingo radio paskelbė 
kino vedėjų rezoliuciją 
esą kino lankytojai reika
lavę nutraukti Amerikos 
propagandą,

Sullivan pasitiksiąs
Gub. Dever artimieji sako, 

kad komisijonierius Sullivan 
buvo paskirtas gubernatoriaus 
Saltonstall 1943 m. septynerių 
metų terminui jr dėl to palik- 
siąs toliau

Sirijieėiu ortodoksų 
bažnyčios

arkivyskupas Anthony Ba- 
shir iš New Yorko. kalbėda
mas sirijieėiu ortodoksų baž
nyčios 50 metų jubiliejiniame 
bankiete. Bostone, griežtai pa
smerkė komunistus už jų baž
nyčios persekiojimą, ir sakė: 
■jūs esate labai laimingi gy

vendami krašte, kur yra relę žeidė gaisrininką, 
gijos laisvė”.

V alandą be elektros 
šviesų

Sekmadienio vakare (lapkri
čio 19 d.) apie 6 vai. Boston. 
So. Bostone. Cambridge. Bel- 
mont, Brookline ir kitose vie
tose. kur tik vartojama kinta
ma srovė (alternating eur- 
rent). buvo užgesusi elektra ir 
žmonės visą valandą buvo be 
šviesos.

Tamsos metu apie 1.000 
Harvardo studentų Radcliffe 
dormitorijose ir gatvėse sukėlė 
riaušes, iššaukė gaisrininkus, 
gatvėse sulaikė judėjimą, su- 

ir apdaužė 
Harvardo policininką.

Cicero, Illinois. — Per pastaruosius rinkimus li- 
“išversti” patys svarbiausieji demokratų vadai iško

Senato. Jie buvo patys stipriausieji prezidento Tru
mano ramsčiai. J jų vietas išrinkti smarkūs respubli
konų vadai ir baisiausi Trumano priešai. Kodėl taip 
atsitiko? Ar jau demokratai staigiai tokie blogi pa
sidarė? Ar Trumanah jau tokią blogą palitiką pradė
jo varyti?

Ne. Visi gi žino, kad Trumanas yra vienas iš pa
čių geriausiųjų Amerikos prezidentų. Demokratai 
kaip turėjo, taip ir tebeturi daugumą ir Senate ir 
Kongrese. Bet rinkėjai buvo gerokai susijaudinę ir 
pikti. Rinkėjai, vaizdžiai tariant, pirštu pagrasino 
prezidentui. Gi jo svarbiausius padėjėjus ir patarėjus 
labai griežtai nubaudė. Pašalino juos iš labai garbin
gų ir puikiai apmokamų vietų. Reikia neužmiršti, 
kad kaikurie iš jų tas vietas turėjo jau dešimts ar net 
dvidešimts ar ir daugiau metų. Už ką tokia skaudi 
bausmė? Kodėl rinkėjai buvo tokie pikti?

Visų pirma — tai karas. Vos užsibaigė vienas 
karas, o jau Amerika vėl kariauja.Ir šį kartą Amerika 
pati pirmutinė pradėjo kariauti. Dar daugiau. Numa
tomas dar didesnis karas. Amerikai gali tekti ka
riauti ir Europoje ir Azijoje. Kas gi čia kaltas? Kal
tas tas, kurs nugalėjęs Hitlerį, sudarė tokias sąlygas, 
kad Sovietai gali jau dabar grasinti Amerikai, o atei
tyje dar labiau.

Toliau amerikiečiai labai pikti už mokesčių pakė
limą ir “pažadėjimą” juos dar didinti. Kodėl gi mo
kesčiai pakelti? Gi todėl, kad jau kariaujama ir kad 
skubiai reikia ruoštis dar didesniam karui.

Pagaliau amerikiečius jau per daug įpykino tie 
visoki atominių paslapčių vogimai ir gabenimai ru
sams, tų Sovietų šnipų suradimai ir areštavimai, net 
gana aukštose vietose. Labiausiai jaudinantis mo
mentas — tai Kinijos reikalas. Kinija buvo ištiki
miausias Amerikos draugas ir karo sąjungininkas. 
Dabar Kinija paversta kruvinu Amerikos priešu. Kas 
tatai padarė?

Suprantama, eilinis balsuotojas neturi nei gali
mumo nei reikiamo sugebėjimo į visą tai įsigilinti. 
Jis betgi mato vieną dalyką. Ir naujo karo, ir dide
lių mokesčių, ir raudonosios Kinijos užpakalyje sto
vįs rusas - bolševikas. Kalti visi tie, kurie juos remia 
ar jiems sąmoningai ir nesąžiningai pataikauja.

Laikas Įsigyti
KAILINIUS

v*

B. Koraitis

Jau artinasi šaltas ru
duo, paskui žiaurioji žie
ma. Tat dabar yra ge
riausias laikas pagalvo
ti apie įsigijimą naujų, 
elegantiškų kailinių pas 
I. J. FOX, kuri yra di
džiausia moteriškų kai

linių firma Amerikoje. 
Pas mus yra plačiausias 
kailinių pasirink imas 
naujosios 1951 m. ma
dos.

Reikia žinoti, kad atė
jus žiemai kailinių kai
nos labai pakyla. Taigi, 
dabar laikas juos įsigy

ti. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis at
stovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kaili
nių žinovas ir ekspertas. Jis primieruos Jums kai
linius pagal Jūsų skonį ir figūrą.

Drabužis, kuris nritaikytas asmens figūrai la
bai yra vertinamas, o prie to patys kailiniai už sa
ve kalba žiemos metu. Tai mielas drabužis, kuris 
teikia sveikatai apsaugą. O kas nenori būti svei
ku ir turėti per žiemos šalčius malonumo dėvint 
šiltus ir skoningai pritaikytus kailinius.

Užeikite pas mus šiandien ar kitą dieną.
Kailinius galite pirkti su mažu įmokėjimu, o 

paskui išsimokė
site kas mėnuo 
pagal jūsų išga
lės.

411 Washingh»n St., Boston I

c

fe
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Propagandos laukas siaurėja
Politinė propaganda yra stipriausia diktatorių 

atrama. Mat, kai darbai jų negiria, tai griebiamasi 
girtis tuščiu žodžiu. Jis laidomas visokiausiomis prie
monėmis, kad tik būtų labiau išpūstas: spaudos, ra
dijo, mitingų, kongresų. Ypač mėgiami kongresai. 
Žiūrėkite* kiek mums pritaria žmonių, ir dar paploja! 
Taip mėgo girdis Hitleris ir Mussolinis, o ypač Stali
nas tai mėgsta. Pas jį suvažiuoja net katalikų kuni
gai ir viešai “pareiškia”, kad jie palaiko Stalino, o ne 
Kristaus taiką. Neseniai tokie balsai buvo paleisti iš 
Maskvos.

Nespėjo jie aptykti, kai naujas “taikos kongre
sas” ėmė rinktis Anglijon. Rinkosi jis į patį didžiau- 
sį plieno pramonės Centrą — Sheffieldą. Stalinui la
bai patinka jo paties vardas “plieninis” — jis ir gar
siai skamba ir pakankamai kietas. Bet šį kartą buvo 
kieti ir britai, kurie šiaip jau pataiko lankstytis. Ėmė 
jie ir neįsileido pagarsėjusių Maskvos dūdorių, ku
rie važinėja po visą svietą ir tą pačią giesmę gieda: 
“kaip gražu mūs plačiojoj tėvynėj!”

Gražu tai gražu, bet giedodami elgiasi negražiai. 
Kartą buvo suvažiavę į New Yorką — išplūdo pačią 
Ameriką, kuri juos priėmė ir vaišino. Nuvažiavo ki
tą kartą į Švediją — iškepė “Stockholmo peticiją”, 
kuria tą miestą apdrėbė. Pats švedų užsienio reikalų 
ministeris turėjo raudonuodamas teisintis. Britai iš 
to pasimokė:: pabijojo, kad ir jiems ko nors nemalo
naus nepridrėbtų.

O kai neįsileido pačių žymiųjų “sovietiškos tai
kos” nešėjų, tai koks ten begalėjo būti ir “taikos 
kongresas” Sheffielde — tam plieno centre. Tiesiog 
molis, ne plienas. Reikėjo jį lėktuvais keldinti kiton 
vieton, ir geresnės nerado už Varšuvą. Ji yra ir už 
geležinės sienos ir savo ženklu turi sireną — tokią 
pusiau moterį pusiau žuvį, kuri saldžiai daina užmig
do, o paskui savo auką sudoroja. Bolševikai jau du 
kartus Varšuvą sudirbo: kartą parduodami Hitleriui 
(1939), o antrą kartą išprovokuodami Varšuvos su
kilimą (1944). Dabar Varšuva klusni, o jos sirena 
gieda, kaip Kremlius diriguoja. Vis naujų aukų ieško.

“Taikos kongresas” čia saugią vietą surado, ir 
jau antrą kartą, nes neberanda vietos laisvam pasau
lyje. Stalino propagandai laukas už geležinės sienos 
siaurėja. ,L. Kn-va.

Karai amžiais vyksta
Karas nužymi visa tau

tų istoriją. Nerasime 
valstybės ar tautos, kuri 
nebūtų kariavusi. Ne dėl 
to tautos kariavo ar ka
riauja, kad jos karą mėg- 
tų, bet dėl to, kad yra 
tautų, kurios nori kitas 
pavergti, ypač silpnesnią- 
sias. Gi šios pastarosios 
gindamos savo laisvę yra 
priverstos kariauti. Ka
ras apskritai yra blogas 
dalykas, bet kai karys 
stoja ginti priešo užpultą 
savo kraštą, ar silpną 
svetimą, jis daro gerą ir 
net artimo meilės darbą, 
nes jis guldo galvą už ki
tų gerovę ir net svarbiau
sią — laisvę.

Šiandien tokį pasiauko
jimą už kitų, silpnesnių 
laisvę daro tūkstančiai 
amerikiečių, kurių tarpe 
nemaža ir mūsų lietuvių, 
gindami silpną užpultą 
Korėją nuo plėšriojo ko
munizmo. Taigi vienos 
tautos pradeda karą va- 
dovaudamosios plėšrumo 
dvasia, noru pavergti ki
tas tautas, o šios pastaro
sios būna priverstos stoti 
į žūtbūtinę kovą savo 
aukščiausioms vertybėms 
— laisvei apginti.

Lietuva amžiais prk^šy 
apsupta

Lietuvai Aukščiausiojo 
buvo lemta gyventi prie 
Baltijos jūros, bet ir prie
šu nepagailėta: beveik iš 
visų pusių, išskyrus Bal
tijos jūrą. Kai tik nuseko 
Lietuvos pelkės, tarp ku
rių lietuviai priešistori
niais laikais gyveno, ir 
praretėjo girios, kurios 
tais laikais slėpė baltus 
nuo priešų, pasirodė iš 
rytų rusiškieji nesvetingi 
slavai, iš pietų — lenkiš
kieji ir iš vakarų — vo
kiškieji teutonai. Nuo ta
da atsirado ir Lietuvos 
karys, jeigu jo giliausioje

ję bajorai pradėjo ka
riuomenes bodėtis. 17-me 
amžiuje jau buvo pradė
ta samdyti kariuomenė; 
neretai net iš svietur, o 
krašto priešai grobė vie
ną vaivadiją po kitos, ir 
pradėjo kraštą dalytis. 
Taip istorinės Lietuvos 
kariuomenės nar s u m o 
dvasia žlugo su savo 
kraštui meilės nutautėju- 
siuose bajoruose išblėsi
mu.

Narsiosios Lietuvos ka
riuomenės dvasia atgyja 

1918 m.
Išaušus laisvės rytme

čiui ir priešams iš visų 
pusių grasant, jaunutei 
Lietuvos nepriklausomy
bei, renkasi Lietuvos vy
rai, tie buvę baudžiaunin
kų sūnūs, savanoriais 
ginti savo krašto. Dabar 
jie pirmą kartą istorijoje 
turi teisę tarnauti Lietu
vos kariuomenėje, nes 
anksčiau šia privilegija 
naudojosi tik bajorai, kol 
jie jos atsižadėjo. 1918 m. 
lapkričio 23 d. pradėta 
organizuoti Lietuvos ka
riuomenė, kai jau tūks
tančiai savanorių kovojo. 
Dabar visi Lietuvos vy

Lietuvos priešistorėje ir 
nebuvo. Tat Lietuvos ka
riuomenę susikur i pri
vertė jos priešai, su ku
riais per visą savo istor i
jos laikotarpį ved< ir da
bar tebeveda žūtbūtinę 
kovą už savo laisvę, ku
rią garbingai apgindavo. 
Tai rodo pasiekti laimėji
mai prie Durbės, Strėvos, 
Žalgirio ir kiti, po kurių 
priešas būdavo ilgesniam 
ar trumpesniam laikui 
nuraminamas. Tačiau nuo 
priešų Lietuva niekad ne
buvo atsipalaidavusi, ir 
savo kariuomenę visą ne
priklausomo gyv< n i m o 
laikotarpį laikė.

Lietuvos kario narsumą 
žadino tėvynės meilė 
Lietuvos kariuomenė 

savo tradicijas, kaip ir 
lietuvis stiprybę, himno 
autoriaus žodžiais, iš pra
eities semia. Istorinės 
Lietuvos kariuom e n ė s 
narsumui, be abejo, turė
jo įtakos ankstybesni 
garbingi žygiai ir jos va
dai, kol dar buvo neatsi
žadėję savo tautos idea
lų, bent ligi Didž. Lietu
vos kunigaikščio Vytau
to, nes iki tolei ir jos di
džiausi laimėjimai buvo 
pasiekti. Kai Lietuvos 
kariuomenė perėjo į nu- 
tautėjusių kunigaikščių 
rankas ir buvo sudaroma 
iš tokių nutautėjusių ba
jorų, kariuomenės narsu
mas krito. Tiesa dar ir 
tada atsirasdavo narsių 
vadų iš lietuviškų didikų 
šeimų, kaip Radvilai, 
Katkevičiai, Goštautai ir 
kiti, bet negalėjo nulemti 
viso krašto gynybos sėk
mės, nes jie vadovavo at
skirų vaivadijų pulkams, 
o kariuomenės sąstatą 
sudarė jau sulenkėję ba
jorai. Lietuviškoji liau
dis vilko ponams bau
džiavos jungą, ir kariuo
menėje nedalyvavo.

Pagaliau ir tie sulenkė

rai stojo prie ginklo besi- 
verženčias iš rytų rau
donarmiečių gaujas su
tikti.

Ir vėl Iii* patys istoriniai 
priešai:

iš rytų komunistinių 
rusų gaujos, iš pietų len
kai, iš vakarų — vokie
čiai bermontininkai. Visi 
trys iš visų pusių spau
džia, o besikuriančiai Lie
tuvos kariuomenei trūks
ta ginklų, aprangos ir vi
sa ko kita. Tačiau pasi
ryžimo ir narsumo dva
sios savo krašto laisvei 
ginti netrūko. Atgimė 
mūsų vyruose, kilusiuose 
iš tos buvusios prispaus
tos liaudies, senovės ka
riu dvasia, atgijo karžy- 
giškumas, kuris sutriuš
kino prie Žalgirio vokie
čių - teutonų galybę, ry
tuose sulaikė totorių ant
plūdį, kuris grėsė vakarų 
Europos kultūros sunai
kinimu, ir taip pat rusų. 
Dabar vėl lietuvių kariai 
su tokiu pat didvyrišku
mu sulaikė tos pačios kil
mės bolševikinių barbarų 
antplūdį ir juos iš savo 
krašto ribų išvarė; taip 
pat išvarė vokiečių liku

Kariuomenės šventės minėjimas Vytauto 1). Kultūros Muziejuje Kaune laistės metais.

čius ir bent sulaikė len
kus.

Pavojaus nepriklausomy
bei visiškai nepašalino, 
bet ateitį jos laidavo. 

Laidavo ta prasme, kad 
leido pasauliui nors ii- ne- 
jierilgiausią nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpį 
įsitikinti, jog Lietuva su
geba nepriklausoma gy
venti; leido išsiauklėti 
per tą laiką naujas inteli
gentiškas pajėgas, kuri:', 
žinoma, daug dabar vėl 
komunistai pavergtoje 
Lietuvoje sunaiko, bet 
žymi dalis nuo šio siaubo 
pabėgo į laisvąjį pasaulį.

Jeigu 1918 m. Lietuvą 
būtų pavergę bolševikai, 
tai šiandien iš jos nedau
giau būtų palikę, kaip 
mongoliška kolonija, kas 
yra atsitikę su kitomis 
mažomis jų pavergtomis 
tautomis: Pavolgio vo
kiečiais ii- kitomis. Juk 
po I-jo karo neveikė joks 
genocido sąjūdis ii- ne
varžė jų jokie "buržujų 
prietarai” draudžią perse
kioti religiją, žudyti ne
kaltus žmones ir tautas. 
Taip pat būtume dabar 

( Nukelta j l-tų pusi.)
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— Dėlto, kad esi apkaltintas kontrrevoliu- 
cija! — atšovė Bzdurskis.

Goremyka visas nušvito. Jis nelaukė, kad 
net Bzdurskis būtų tiek neapdairus.

— Labai dėkoju už tą informaciją. Sovie
tų tardymo praktikoj dar, nebuvo girdėta, 
kad apkaltinimas būtų taip pigiai atskleis
tas. Tai be galo palengvins mano pasiaiškini
mą.

Bzdurskis suprato neatsargiai išsišokęs. 
Jis žymiai sumišo. Užrašąs tardymą sekreto
rius šaipėsi. Bzdurskis pasijuto ant juoko 
save pastatęs. Nebe žinojo ką sakyti. Gore
myka kantriai tylėjo.

— Aš gal kiek nutolau nuo Sovietų prakti
kos, — tarė pagaliau Bzdurskis. — Bet tar
domasis tiek aiškiai kaltas, kad su apkalti
nimu nėr ko slėptis.

— Tai kam dar tardymo ir įrodymų? Išsyk 
ant sausos šakos! — pašiepė Goremyka.

Tas “ant sausos šakos” Bzdurskio posa
kis virto priežodžiu. Jį taip ir vadino: “ant 
sausos šakos” Bzdurskis - Bandurskis. Taip 
lyg skambėjo, kad Bzdurskis - Bandurskis 
ant sausos šakos pakartinas. Tasai priežodis 
įvesdavo Bzdurskį į pasiutimą. Goremyka 
tiksliai tą panaudojo, kad tardytoją išstum
tų iš pusiausvyros. Tai pavyko. Bzdurskis 
tiek supyko, kad nebegalėjo toliau tardyti. 
Goremyka kantriai laukė, raštininkas krim
to paišelį. Pagaliau tardytojas pro dantis iš
stenėjo :

— Gudragalviavimu tamsta neišsisuksi. 

čia rimtas apkaltinimas.
— Tikiuosi, kad ne spekuliacija su sacha

rinu? — primerkė akį Goremyka.
Tai buvo Bzdurskio darbelis, kurį visi ži

nojo. Bzdurskis manė, kad tai mažai kam 
žinoma, o jei buvo žinoma, tai dabar jau už
miršta. Netikėtas prisiminimas atėmė tardy
tojui kalbą. Po valandėlės jis vos girdimai 
tarė:

— Ką tamsta nori pasakyti?
— Gerai, — atsakė Goremyka. — Tad aš 

būsiu tardytojas, o tamsta kaltininkas. At
sakyk man, kas 1946 m. norėjo apvogti vals
tybę, iš veždamas...

— Aš protestuoju! — riktelėjo Bzdurskis.
Goremyka pažvelgė į raštininką, lyg 

klausdamas, kas dabar daryti? Raštininkas 
sukosėjo į kumštį, desperatiškai tramdyda
mas juoką. Jis, kaip ir visi čekos tarnauto
jai, negalėjo Bzdurskio pakęsti. Dabar džiū
gavo dėl teikiamų jam smūgių.

Kas toliau sekė, nesiduoda aprašoma. 
Bzdurskis šūkavo ir Goremyka šūkavo. 
Bzdurskis koliojosi ‘ ir Goremyka nepaliko 
jam skolingas. Sekretorius nežinojo ką už
rašyti, pagaliau ir negalėjo, nes žodžiai py
lėsi tokiu greičiu, kad nebe galima jų sugau
dyti. Pagaliau tardytojas žiebė tardomajam 
į ausį, tas jam atsakė dūriu į smakrą, nuo ko 
Bzdurskis susmuko kėdėje. Po momento jis 
atsigriebė ir išsitraukė revolverį. Čia rašti
ninkas jį sulaikė. Pagalbon atėjo Goremyka, 
ir abudu Bzdurskį nuginklavo. Toliau tęsti 
tardymą buvo neįmanoma. Dvikova baigėsi 
tuo, kad abudu priešininkai tarė paskutinį 
pasikoliojimo žodį.

XXVI.
Balaganovas pasišaukė Goremyką pasi

kalbėti. Apie apyskaitą ir pasiaiškinimą pa
kvietime nebuvo minėta. Goremyka jautėsi 

laikinai nugalėjęs. Balaganovas mandagiai ir 
net nuoširdžiai jį pasveikino.

— Sveiks, Andrei Fomič. Girdėjau, kad 
turėjai karštą dvikovą su tuo keistuoliu.

— Jis ne keistuolis, bet tikras beprotis. Ir 
reikėjo jums tokį tardytoją pasirinkti.

— Tai jūsų naudai, Andrei Fomič. Jums 
daviau progą lengvai išsisukti.

— Aš visai neturiu iš ko išsisukinėti, — 
apsimetė įsižeidusiu Goremyka. — Mano 
darbuotė Sovietų interesams virš mažiausio 
priekaišto. Aš tyras kaip lavas vandens.

— Drumstokas lašas, Andrei Fomič. Mes 
šį tą žinome. Na, bet apie tai nekalbėsiu. Ir 
daugiau tardymų nebebus, tik su ta sąlyga: 
jei man papasakosi apie Šampanovo veiklą, 
kaip jis tvarko valstybės finansus. Mes tik
rai žinom, kad jis eikvoja, nes dažnai pinigų 
prašo, bet mes norime žinoti, kur pinigus 
deda. Ar tamsta turi apie tai išdirbtą nuo
monę?

Kam kitam Goremyka būtų atsakęs: jei 
žinote, tai žinokite sau sveiki, bet su Bala- 
ganovu kitoniška sąskaita. Goremyka žino
jo, jog Balaganovas labai susidominęs Olgos 
Bludovos likimu ir, nors gerai informuotas, 
kad Šampanovas eikvojo pinigus Olgos paro
dams, vis dėlto mėgina tos merginos poelgį 
ir reputaciją nubaltinti. Tad jam, Goremy- 
kai, bus labai pravartu pranešti Balaganovui 
visas apie Olgos prabangumą smulkmenas. 
Tuo būdu jis turės prieš Balaganovą stambų 
kozyrį. Merginai tai nieko nekenks, nes ji, be 
abejonės, jau yra įsigijus stiprų Balaganovo 
palankumą. Be to, bus progos atitaisyti, ką 
Šampanovas apie jį, Goremyką, bus primela
vęs. Tad lyg nenorėdamas ir delsdamas Go
remyka atsakė:

— Man labai nemalonu išeiti prieš asmenį, 
kurį šiaip jau didžiai gerbiu, tačiau Sovietų 

interesai mane verčia visą tiesą jums at
skleisti. Kalbu apie Olgą Bludovą. Tai be ga
lo gabi ir sąžininga darbininkė, bet moteris 
vis bus moteris. Pamačius, kad Paryžiuj yra 
gražių drabužių ir puošmenų, ji neatsispyrė 
pagundai...

— Žinau, žinau. Aš jau jai sakiau, kad nie
kad nereik pamiršt, jog esi komunistė.

— Taigi. Kad ji komunistė, rodos, niekad 
nepamiršo, be| ji manė, jog Sovietų atstovė 
turi tinkamai kapitalistams pasirodyt.

— Vot, vot, kokia teisinga mintis! Kaip ji 
man į galvą neatėjo? Tamsta puikus psicho
logas.

Buvo aišku, kad abudu labai patenkinti. 
Goremyka toliau pasakojo.

— Prasidėjo nuo mažmožio — labai pigios 
suknelės. Ko tolyn, vis daugyn... Pagaliau 
mergina nebe žinojo, kur sustoti. Drabužiai, 
apyrankės, žiedai, karoliai. Ir anaiptol ne ko
kie mūsiškiai pigūs žibučiai — vis tikri bran- 
gumynai. Nežinau, kiek jie šampanovui kai
navo, bet kasdien mačiau vis daugiau susi
rūpinusį jo veidą. Kentė žmogus, bet — ne
pajėgė nuo savo jungo atsipalaidoti.

— Nuo jungo, sakai? Koks tai būtų jun
gas? Nuodėmingas santykiavimas?

— Šampanovas prie to suko, bet nepasu
ko. Ji nepasidavė.

— Šampanovas suko... vot koks latras! 
Bet ji, sakai, nepasidavė? Ar esi tikras? Iš 
kur tokia nuomonė?

— Esu tikresnis, negu pats savęs. Ji gal 
kiek vėjavaikė, turi daug moteriškos tušty
bės mėgsta rėdytis, bet esmėje tai tyra, gra
ži siela.

— Tyra, graži siela... hm... Iš kur taip ją 
pažįsti? Ar kartais nebūsi pats ją įsimylė
jęs?
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Ar darbininkai Sovietų Rusijoje gali streikuoti?
“Laisvė" ginčydamosi su 

“Naujienoms" dėl darbi
ninkų padėties Sovietų Ru
sijoje parašė tokį tvirtini
mą (Nr. 207): “Visų pir
ma pastebėsiu, kad ten 
darbininkai turi teisę strei
kuoti. bet neturi reikalo 
streikuoti. Kam ir prieš ką 
jie streikuos? Algos ir 
darbo sąlygos nustatomos 
jų pačių atstovų su įmonių 
vedėjais. Jie visi organi
zuoti į darbo unijas. Argi 
būtų proto streikuoti prieš 
save?” (Amerikonas).

Iš šių žodžių visai aišku, kad 
juos rašė amerikonas, jei ir 
buvęs Sovietų Sąjungoje, tai 
ten nedirbęs ir nežinąs nei dar
bo sąlygų nei algų. Tai. ką jis 
čia parašė, parašė iš savo gal
vos arba iš sovietiškos propa
gandos. Aš neikiek nesistebė
čiau. jei jis prisipažintų, jog 
pats tam netiki. Negi galima 
pačiam prieš save kalbėti, jei 
kas dar turi ant pečių galvą, o 
ne kopūstą?

“VISŲ PIRMA PASTEBĖSIU, 
KAD TEN DARBININKAI 

TURI TEISŲ STREIKUOTI”
Šituo niekas neabejoja: to

kia teisė yra. Yra taip pat tei
sė laiąvai balsuoti, teisė kurti 
draugijas ir partijas, teisė bet- 
kuriai sovietiškai “respubli
kai" iš Sovietų Sąjungos iš
stoti. teisė savo tikėjimą išpa
žinti, teisė kritikuoti, teisė 
laisvą spaudą turėti... Šiomis 
“teisėmis" Sovietų Sąjunga 
nepaprastai giriasi ir rekla

muojasi. Bet reklama yra vie
nas dalykas, o tikrovė yra ki
tas. Kas tiki tai reklamai, kaip 
“Laisvę” šviečiąs Amerikonas, 
o nepaiso pačių faktų, yra nei 
daugiau nei mažiau, kaip mul
kis. Bet tų mulkių kaskart vis 
mažėja ir pačių komunistų ei
lėse. nes kad ir geležine siena 
Sovietų Sąjungą skiria nuo pa
saulio, viso uždengti negali. 
Vienas jau tas faktas, kad vis
kas taip slepiama ir tik giria
masi. rodo, kad ten “teisė” 
yra vienas dalykas, o Stalino 
bizūnas yra kitas. Jei viskas 
būtų taip, kaip ant bolševiki
nio popierio surašoma, tai ne
reikėtų nei slėptis nei rekla
muotis. Užtektų pakviesti ki
tų šalių unijų delegacijas, kad 
jos laisvai susipažintų su 
vietų Sąjungos darbininkų 
venimu, algomis, teisėmis, 
būtų puikiausia reklama,
nyktų visi ginčai ir abejonės. 
Nereikėtų nei tam Amerikonui 
rašalo gadinti. Visi patikėtų, 
kad sovietiška teisė yra tikra 
teisė, o ne muilo burbulas.

So- 
gy-
Tai
Iš-

“NETI KI REIKALO STREI
KUOTI. KAM IR PRIEŠ KĄ 

JIE STREIKUOS?“
Yra ir reikalas ir prieš ką 

streikuoti, bet nėra jokios ga
limybės. Viskas valdžios iš 
aukščiau nustatoma, komunis
tų partijos vykdoma, policijos 
sekama, kad nei pasikrutinsi 
nei žioptelsi. Pliko kumščio ne
atkreipsi prieš kulkosvydį. Tu
ri dirbti ir būti patenkintas 
■taip, kaip raudonieji bosai pa
tvarko. O štai ir pavyzdžiai!

1940/41 metais man teko

Marija viską gali pas Dievą!

A'oredami Įsijungti Į šią Noveną, siųskite 
savo intencijas šiuo adresu:

žmonijos nelaime, tai 

kreipkis į Mafiją.

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
laikoma Novena į

» t i

lenktynes 
darbą 

ką ne

naujy-

ŠKOTIJA
komis vaišėmis, kurių metu 
apie vienam trečdaliui svečių 
pradžioje trūko vietų prie sta
lo.

Po vaišių sekė kalbos ir svei
kinimai. Pirmas į skaitlingai 
susirinkusius svečius prabilo 
“Aušros” dr-jos pirmininkas, 
poetas A. Jovaras, Jis pasa
kė gana ilgą kalbą, pritaikin
tą šios sukakties progai. Baig
damas pabrėžė, kad ateity 
“Aušros” dr-ja dės visas pa
stangas, pritraukti kuo dau
giausia jaunimo. Kiti du kal
bėtojai, buvo kun. J. Gutaus
kas ir kun. Steponavičius at
vykęs į šias iškilmes. Pastara
sis, pasakė irgi gana gražią 
kalbą apie V. Dievo artimo 
meilę, paįvairindamas ją links
mu jumoru.

Po kalbų prasidėjo įvairių 
dr-jų per savo atstovus svei
kinimai. Sveikino žodžiu: Ško
tijos lietuvių šv? Kazimiero 
parapijos dr-ja, Šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga, Šk. L. K. 
Moterų dr-ja, Šk. Lietuvių 
Jaunimas, Glasgow’o Blaivy
bės dr-ja ir Didž. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga. Lietuvos 
ministeris p. K. Balutis Lon
done ir kun. Gronis, sveikini
mus prisiuntė raštu. Tarp svei
kinimų buvo padainuota dainų 
ir padeklamuota šiam minėji
mui pritaikintų eilėraščių. Vy
rų oktetas labai gražiai pasi
rodė, jautriai sudainuodamas 
rodos dvi dainas. Visų dėmesį 
į save atkreipė Blaivybes dr- 
jos choras, su savo dirigente 
p-le J. Sarafinaite. Visos jo 
narės mergaitės išėjo scenini 
dainuoti pasipuošusios tautiš
kais rūbais, kas sudarė jaukią, 
patriotišką nutaiką. Choras 
sudainavo kelias šiam minėji
mui pritaikintas dainas.

Po dainų dar sekė tautiški 
šokiai ir kitokios programos 
įvairenybės. Programa buvo 
baigta paprastais šokiais 11 v. 
vakaro.

J. Butkevičius.

PASAULYJE
J. E. Kauno arkiv. J. Skvi

reckai* lapkričio 7 d. išvyko 
atgal į Austriją. Stotyje Eks
celenciją išlydėjo vyskupai: 
P. Būčys, V. Padolskis ir V. 
Brizgys, Lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijos vadovybė, 
kan. Vaitkus, prof. Ivinskis, 
tėv. Rėklaitis ir kit.

Lietuvaitės vienuolės bene
diktinės Sės. Alfonsą Eidintai- 
tė ir Sės. Rafaėlė Šimonytė, 
kurios ketveris metus gyveno 
įvairiuose Romos vienuolynuo
se, spalių 21 d. iš Romos į 
JAV emigravo.

GLASGOW,
“Aušros” Dr-jos metinės 

sukaktuvės

Naujieji Škotijos lietuviai iš 
DP, vos spėję kiek apsitvar
kyti. vietinių kunigų padeda
mi, prieš metus sutvėrė Škoti
jos lietuvių jaunimo "Aušros" 
dr-ją, į kurią nemaža įtraukė 
Škotijoje gimusio ir augusio 
lietuvių jaunimo. Dr-jos val
dybą sudaro šie asmenys: pir
mininkas — poetas A. Jova
ras, vicepirm. — J. Sarafinai- 
tė, sekretorius — p. Petronis. 
Dr-ja turi kelis savo skyrius, 
kurie, kiek leidžia sąlygos, 
gražiai dirba lietuvišką kultū
rinį darbą.

“Aušros" dr-jos valdyba 
sekmadienį, spalio 29 d., pasi
ryžo iškilmingai atžymėti 
dr-jos įsteigimo sukaktį. Minė
jimas buvo pradėtas pamaldo
mis šv. Luko Evangelisto pa
rapijos bažnyčioje. Kadangi ta 
diena buvo ir Kristaus Kara
liaus šventė, tai “Aušros” 
dr-ja pagerbė ir Kristų Kara
lių, kaipo aukščiausią viso pa
saulio valdovą.

Prieš išstatytą Šv. Sakra
mentą, Škotijos lietuvių klebo
nas, kun. J. Gutauskas atlaikė 
pamaldas ir suteikė palaimini
mą su Šv. Sakramentu. Sve
čias kun. Steponavičius, atvy
kęs iš Widdness Anglijoje, pa
sakė skaitlingai susirinku
siems dalyviams gražų pa
mokslą, apie Kristų Karalių ir 
Jo Karalystę. Kun. Steponavi
čius, nors dar jaunas, bet yra 
geras pamokslininkas.

Po to, “Aušros” dr-jos na- 
riai-rės, kurie buvo suvažiavę 
iš įvairių Škotijos vietų, susi
rinko erdvioje Blaivybės dr-jos 
svetainėje, kurią taip pripildė, 
kad vos galima buvo pajudėti. 
Čia buvo išpildyta antroji mi
nėjimo dalis. “Aušros” dr-ja 
čia suruošė didžiulį koncertą, 
kurio programa buvo gan turi
ninga. Buvo pradėta šeimyniš-

LIETUVIAI
Lietuvos vyskupai dogmos 

paskelbimo iškilmėse. Tarp 
600 vyskupų, dalyvavusių lap
kričio 1 d. iškilmingame Dievo 
Motinos Dangun Ėmimo dog
mos skelbime, Lietuvą atsto
vavo visi keturi tremtyje esan
tieji mūsų Ganytojai: J. E. 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Dr. Juozapas Skvireckas, 
Marijonų Kongregacijos gene
rolas vyskupas Dr. Pranciškus 
Būčys, J. E. Vilkaviškio vysk, 
koadjutorius Dr. Vincentas 
Padolskis ir J. E. Kauno vys
kupas pagelbininkas Dr. Vin
centas Brizgys.

500 raguočių ir užveisti dar
žus. Dirbti “pasižadėjo” po 
darbo ir poilsio dienomis (sek
madieniai nepripažįstami). 
Kam tas ūkis, tie jaučiai ir 
kiaulės, - jei uždarbio užtenka 
arba jį galima “laisvu susita
rimu” pakelti? Pabandytų kas 
Amerikoje šitaip darbininkams 
atlyginti. Tuojau būtų strei
kas. O ten — ramu, ten siun
čiama dar padėka fabriko ad
ministracijai ir draugui Stali
nui už “genialų išradimą". Tai 
tau ir darbo sąlygos ir atlygi
nimas !

čiam teko būti vienos įmonės 
vedėju, kurio alga siekdavo iki 
1000 rublių mėnesiui. Tuo tar
pu sargui buvo mokama tik 
150 rublių. Nei aš nei jis nie
ko negalėjome “susitarti” nei 
pakeisti. Pavojinga būdavo ir 
iš savo algos pridėti. Tai gali
nai buvo daryti tik labai slap
tai ir tik patikimam asmeniui 
ai- jo žmonai, niekam to neži
nant. Jei kas sužinotų, būtum 
apkaltintas, kad darbininką 
kurstai, paperki, parodo, jog 
jis Sovietų Sąjungoje nepa
kankamai atlyginamas.

Tiesa, dėl akių kartais būda
vo neva pasitarimai su fabri
ko komitetais. Bet kokie pasi
tarimai? Iš aukščiau viskas 
nustatyta ir iš anksto pareng
ta. Paskui pūsdavo spaudoje, 
kad, girdi, toks ir toks fabri
kas susitarė su darbininkais 
dirbti už minimalų atlyginimą, 
bet stachanoviškai, dvigubai 
ar trigubai. Menkas algos pa
kėlimas darbininkams lysdavo 
atgal per gerklę.

Štai, ir po to “atlyginimų 
pakėlimo”, pats “Darbo Lietu
vos” korespondentas parašė 
apie “Lietmedžio” 128 darbi
ninkus, kad jie “patenkinti, 
bet skeptiški”. Jie nusiskundė, 
kad maisto darbininkams at
lyginimas yra pakeltas 35% 
(pagal Darbo Komisariato 
normas), o jiems — tik 20%. 
Jei jie būtų galėję tartis su 
įmonės vedėjais, tikrai 
nebūtų skriaudę.

Tas algų pakėlimas buvo 
nepaprastai išpūstas, 
kais laikais”, ten 
“Falkovskio avalynės 
fabriko darbininkai uždirbda
vo ix> 35 litus į savaitę, o da
bar galės uždirbti ligi 20 litų 
į dieną... Žinoma, yra ir ma
žiau uždirbančių — per dieną 
7.50 
mas nesusidarė didelis, pirmie
siems — žymus, beveik trigu 
bas. Bet ką galima buvo gauti 
už tą litą, o paskui už rublį, 
kai viskas pabrango kelerio
pai? Batus “{Kiniškais laikais" 
galima buvo nupirkti už treč
dalį savaitinės darbininko al
gos, o paskui nebuvo jų gali
ma gauti ir už viso mėnesio 
atlyginimą. Kodėl tada darbi
ninkai nestreikavo? Kodėl jie 
ir dabar nestreikuoja, pavyz
džiui. Maskvoje, kur reikia 
dirbti 100 valandų dėl papras
tos poros batų arba 10 valan
dų dėl 1 kilogramo mėsos. Kur 
rasi tok/ darbininką, kad jis 
savanoriškai nustatytų sau to
kį atlyginimą?

Zaparožėje, Ukrainoje, Or- 
džonikidzės metalurgijos fabri
kų darbininkai “savanoriškai” 
nutarė prie fabriko įsteigti 
dar ūkį: įsigyti 600 kiaulių.

mitingą, išstatė kandi- 
ir sudarė “įmonės komi- 
Ar jis rūpinosi darbi- 
reikalais? Ne, jam bu-

savęs

“Poniš- 
rašoma, 

(batų)

lt.” Pastariesiems skirtu-

“JIE VISI ORGANIZUOTI 
I DARBO UNIJAS”

Čia pasakyta tikra tiesa: 
Sovietijoje visi privalo priklau
syti profesinėms sąjungoms 
(ten taip unijos vadinamos). 
Bet tos sąjungos yra politi
nės, ne ekonominės organiza
cijos. Vadovybes joms paren
ka komunistų partija, o darbi
ninkai, žinoma, “išrenka”. Ir 
kur nerinksi? Atėjo kartą į 
mūsų įmonę toks tipas iš ko
munistų partijos centro, su
šaukė 
datus 
tetą”, 
ninku
vo užkrauta žiūrėti tų visų 
griežčiausių taisyklių, kurios 
darbininką laiko kaip replėse. 
Komiteto tikslas agituoti, sek
ti, pranešdinėti, įdavinėti. Jis 
žiūri, kad visi lankytųsi į mi
tingus, dalyvautų demonstra
cijose, “savanoriškai aukotų” 
paremti proletariato kovą, 
šviestųsi Stalino ir Lenino 
idėjomis. Profesinių sąjungų 
Sovietų Rusijoje uždavinys vi
sų darbininkų vardu rėkti, kai 
įsakoma, dėkoti, kai įsakoma, 
ir save plakti, kai įsakoma. 
Viskas pagal įsakymą!

“ARGI ĘCTŲ PROTO STREI
KUOTI PRIEŠ SAVE?”

Į tą klausimą tegu patys 
skaitytojai dabar atsako. Aš 
tik tiek pasakysiu, kad tikrai 
trūktų proto tam, kas kištų 
save į raudoną tarbą ir dar 
užrištų. Bet kas yra įmurgdo- 
mas jėga, kankinamas ir alki- 
namas, tas ir daug proto tu
rėdamas negali iš jos lengvai 
išsivaduoti. Taip yra su So
vietų Sąjungos darbininkais. 
Jie laukia laisvojo pasaulio 
darbininkų pagalbos, prašo jos 
visa savo širdimi ir gyvybe. 
Jie savo kančių siunčia taip 
pat prakeikimą tiems “darbi
ninkų apaštalams”, kurie pa
deda tą tarbą laikyti užrištą. 
Nereikės gal ilgai laukti, kai 
pasirodys, kiek nekaltų žmo
nių yra padėję uždusinti ir to
kie “Laisvės” amerikonai, ku
rie talkininkauja 
siems bosams.

pačiam dir^i ir turėti daug 
reikalų su įvairiomis įmonė
mis, kaip antai: Kaune — Li
tografijos ir kartonažo dirb
tuvėmis Daukšos gatvėje, 
“Vilniaus" spaustuve Nepri
klausomybės aikštėje, “Spin
dulio” spaustuve Miškų gatvė
je. "Lietmedžiu"; Vilniuje — 
Kučkuriškių popierio fabriku. 
Marijampolėje — “Pergalės” 
spaustuve (bu v. marijonų). 
Paminiu tik tai, ką geriausiai 
pažinau.

Bolševikams užėjus, tvarka 
pasidarė bjauri ir darbinin- 
karfis nepakenčiama. Darbo 
komisaras A. Knyva tuojau 
įvedė baudas, darbo knygutes 
(be jos kitur darbo negausi), 
pririšo darbininkus prie vietos, 
pradėjo visokias
(kontestus), akordinį 
iš “pasiaukojimo”, už 
primokėdavo...

Neišvardinsi tų visų
bių, kurios darbininko gyveni
mą padarė sunkų, netikrą ir 
nemalonų. Tačiau niekas ne
galėjo nei protestuoti nei 
streikuoti. Kučkoriškių fabri
ke vienas darbininkas užsi
minė. kad reikėtų nuimti tą 
juodą lentą, kurion buvo su
rašomi skundai ant darbinin
kų, kartais visai be pagrindo. 
Kitą dieną jis jau į darbą ne
beatėjo. Tai laisvė!

Lietuvoje ir Latvijoje 1940 
metų rudenį, žemę daug kur 
nusavinus ir ūkius suardžius, 
liko derlius nenuimtas. Darbi
ninkai buvo prievarta varomi 
šventomis dienomis dar dirbti 
laukuose. Pabandytų kas Ame
rikoje taip padaryti. Tuojau 
sustreikuotų. O ten — ramu, 
“savanoriška", be streiko!

Tų faktų ir į dideles knygas 
nesurašysi. Ir jų daug yra pri
rašyta. ypač iš Sovietų Rusi
jos darbininkų gyvenimo. Ta
čiau, kas nori būti mulkiu ir 
kitus mulkinti, jų neskaito ir 
visam tam netiki. Jis labiau 
patiki tam. ką Stalinas iš savo 
marškinių iškrato.
“ALGOS IR DARBO SĄLY
GOS NUSTATOMOS JŲ PA
ČIŲ ATSTOVŲ SU ĮMONIŲ 

VEDĖJAIS”
Tai yra toks akiplėšiškas 

melas, kuriam ir vardo nėra. 
Štai, turiu rankose pačių bol
ševikų Lietuvoje leistą dien
raštį “Darbo Lietuva". 1940 
metų rugsėjo 30 d. Nr. 134 
yra paskelbtas darbo liaudies 
komisaro Alb. Knyvos įsaky
mas atlyginimo pakėlimo rei
kalu. Vieniems darbininkams 
atlyginimas pakeltas 10%, o 
apie kitus pasakyta, kad “ap
mokami pagal Darbo Komisa
riato išdirbtas normas”. Pa
bandytų kas tų normų nesilai
kyti ir nustatinėti atlyginimą 
su įmonių vedėjais. Man pa

raudonie- 
Vilnietis.

Lapkričio 23-sios proga
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| SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS (

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO. I

194 MARBLE ST.
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aprengė. Be šios para
mos, kažin ar ta kariuo
menė būtų savo uždavi
nius įvykdžiusi. Pasiryži
mas ir pastangos Lietu
vos laisvei atgauti ir jai 
apginti vienoje ir antroje 
Atlanto pusėje buvo tos 
pačios. J. L-kas.

graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir

Iniinaculatc Conception Convent 
K. F. I). ?, Putnam, Conn.

Novenos dalyviais tampa visi, kurie atsiunčia 
intencijas, ir jei gali, nors maža auka paremia 

Jauniausią Lietuvaičių Kongregaciją Amerikoje.

Nekaltai Pradėtąją Mariją
\ovcna prasideda lapkričio 29 dieną ir 

baigiasi gruodžio 7 dieną.

Jei spaudžia vargas.

«

neturėję laisvojo pasau
lio valstybėse nei savo 
atstovybių nei konsulatų, 
kas šiandien liudija mūsų 
krašto juridinę nepri
klausomybę, kuri tik fak
tiškai dėl okupacijos ne
gali būti krašte vykdoma.

Čia nenorima perdėti 
Lietuvos kariuo menės 
reikšmes, bet faktas lieka 
faktu, kad tais laikais 
Lietuvos nepriklausomy
bė tik ginklu jos pačios 
sūnų buvo patikrinta, o 
tik vėliau diplomatiniu 
būdu sustiprinta. Ką ta
da ginklu neapgynė, di
plomatiniu būdu nebuvo 
atgauta.

Amerikos lietuviai, ku
rie masiškai su ginklu 
fronte negalėjo kovoti, 
nes tai nebuvo įmanoma, 
tuos ginklus parūpino, tą 
kariuomenę maitino ir

Dykai Išbandymas
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritts

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidomis? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pafeandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią dalį ir 
už tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai į:
Ro«f»e Producte Co., Pept. X-3
2708 Farwell Avc., Chicago 45. III.

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
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Farmall Tractors 
McCormick - Deermg Farm Machines 
Internationai Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCIRTHY HHMPMEMT COMFANY
1740 MAIN ST.,

Teis. 6385
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Ar aš turiu likti lietuvis?
"7

Tėve Bružike,
Man teko kalbėti su viena 

sesele vienuole, kuri pilna en
tuziazmo pasakojo apie Tams
tos pamokslą lietuvybės klau
simu. Man šis dalykas yra la
bai neaiškus, todėl iš anksto 
atsiprašau, kad gal nesutiksiu 
su kai kuriomis Tamstos min
tinus. Man atrodo, kad Jūs, 
Tėve, klystate, taip smarkiai 
gindamas lietuvybę net per 
pamokslą ir ją beveik lygia
grečiai statydamas su katali
kybe. Jūs Dievo vardu, sako, 
šaukėte, kad nevalia atsisaky
ti savo tautos, net ir ilgą lai
ką gyvenant kitur. Aš su tuo 
negaliu sutikti, dėl to prašy
čiau man plačiau paaiškinti šį 
klausimą. Nekantraudamas 
lauksiu atsakymo. I

•JŪSŲ P.
Brangusis,

Tamstos atvirumas mane ža- 
vėte žąvi, o tas troškimas iš
siaiškinti lietuvybės klausimą 
— dar labiau. Turiu pasisaky
ti, kad neesu lietuvis šovinis
tas, tai yra toks, kuris tik sa
vo tautą girtų, aukštintų, o ki
tas tautas smerktų, jas nie
kintų ir jų nekęstų. Tai būtų ne 
tik nešmoniška ir negražu, bet 
būtų ir nekrikščioniška, būtų 
nuodėmė. Dėl to aš smerkiu 
išpūstą nacionalizmą, kurį Hit
leris ne tik teorijoj ("Mein 
Kampf”), bet ir praktikoj 
vykdė. Jo supratimu, tik. vo
kiečių tauta turi teisę gyventi 
ii- plėstis, o kitos turi .jai tar
nauti arba žūti. Dar labiau yra 
smerktinas kruvinojo Stalino, 
tautų naikintojo, elgesys. A- 
merika drauge su UN kovoja 
už tautų laisvę. Dėl to ir mes. 
gyvendami Amerikoje, šioje 
didžiausioje įvairių tautų šei
moje, pripažinkime ir ginkime 
kiekvienos tautos garbę ir tei
ses. Tegul lenkai pasilieka len
kai. airiai airiais, italai italais, 
indijonai indijonais, negrai 
negrais, kaip ir lietuviai turi 
pasilikti lietuviais. Kaip kiek
vienas žmogus turi įgimtą tei
sę gyventi, taip ir kiekviena 
tauta. Penktasis Dievo įsaky
mas draudžia žudyti ne tik at
skilus žmones, bet ir tautas. 
Visas tautas reikia lygiai ver-*
tinti, jas pripažinti ir gerbti.

Krikščionybės ir katalikybės 
nestatau lygiagrečiai su tauty
be, nes tai yra du skirtingi da

lykai. Katalikybė, Kristaus 
atneštas mokslas, yra visoms 
tautoms ta pati, nesikeičianti. 
Ji turi apimti visas tautas, vi
sas kalbas, visas rases ir šalis. 
Čia nėra nė mažiausio skirtu
mo tarp lietuvio, airio, lenko, 
ruso ar vokiečio. Visi yra ly
gūs katalikai.

“Nėra skirtumo tarp žydo ir 
graiko, juk tas pats yra visų 
Viešpats”, sako šv. Povilas 
(Rom. 10, 12). O kitoj vietoj 
dar aiškiau pabrėžiu, sakyda
mas: “Nes tikėjimu į Jėzų 
Kristų jūs visi esate Dievo 
vaikai. Čia nebėra nei žydo nei 
giaiko, nebėra nei vergo nei 
laisvojo, nebėra nei vyriškio 
nei moteriškės, nes jūs visi 
esate viena Kristuje Jėzuje” 
(Gal. 3, 26-28). Dėl to tikybi
nių klausimų nereikia maišyti 
su tautiniais. Kaip siela, nors 
pripildo kūną, bet skiriasi nuo 
kūno savo esme ir verte, taip 
ii- tikėjimas pripildo tautą ir 
tautas ir jas jungia į vieną 
dievišką šeimą. Tikėjimas turi 
savo teises, o tautybė savo. 
Negalima nei vieno nei antro 
naikinti ar griauti. Dievas no
ri, kad kiekviena tauta sau 
įgimtu būdu garbintų Dievą. 
“Garbinkite Viešpatį visos 
tautos”, sako psalmistas (Ps. 
116).

Dievas labai mėgsta įvairu
mą, nes “varietas deleetat”, 
sako šv. Augustinas. Tik pa
žvelk į gamtą, pažvelk į au
galų ir gyvulių pasaulį, pama
tysi, koks ten įvairumas’. 
Kiekvienas ten kitokiu būdu ir 
kitokia “kalba” skelbia Dievo 
didybę. Jo išmintį ir gerumą.

Dievas nori, kad ir žmonės 
susiskirstytų tautomis ir su
kurtų įdomią ir margą žmonių 
giminę, kuri įvairiais būdais 
ir įvairiomis kalbomis garbin
tų Dievą, visų tautų bendrąjį 
Tėvą. Lyg tas sodas pripildy
tas įvairių medžių ir įvairia
spalvių gėlių, žmonija skirsto
si į įvairias rases ir tautas su 
skirtingomis kalbomis, skirtin
gais papročiais ir skirtingais 
gyvenimo būdais.

To nori Dievas
Be abejo! Tik pažvelkime į 

Šventąjį Raštą. Ten rasime 
daugybę įrodymų, kaip Dievas 
gina tautos egzistenciją. Paim
kime, pavyzdžiui, žydų tautą. 
Kiek Dievas ja rūpinosi, gynė 

nuo priešų, matydamas ją 
egiptiečių pavergtą, davė jai 
didį vadą Mozę, per kurį darė 
didžiausius stebuklus, pęrves- 
damas juos per Raudonąją jū
rą ir maitindamas tyi-uose 
manna. Dievas draudė žydams 
maišytis su svetimtaučiais ve
dybose ir už tai ne kartą 
skaudžiai juos baudė.

Žydai, paties Dievo per pra
našus mokomi, taip pamilo sa
vąją tautą, kad jiems esant 
Babilono vergijoj, visi verkė, 
dūsavo ir aimanavo, pridėję 
galvas prie mūro sienų. Kai 
vietiniai gyventojai prašydavo, 
kad žydai ką nors jiems pa
dainuotų ar pašoktų, jie su di
džiausiu skausmu ir širdgėla 
atsakydavo, kad to negali pa
daryti, kol yra vergijoje. O 
šv. Dvasios įkvėptas psalmis
tas perduoda tas aimanas 136 
psalmėje šiais žodžiais: “Prie 
Babelės upių mes sėdėjome ir 
verkėme, kai atsimindavome 
Sioną. Ant ano krašto gluos
nių mes pakabinome savo ar
pas. Tie, kurie buvo mus išve
dę, reikalavo iš mūsų giesmių 
ir kurie mus užgaudavo, rei
kalavo linksmumo: “Pagiedo
kite mums iš Siono giesmių!” 
Kaipgi mes giedosime Viešpa
ties giesmę svetimoj šaly? Jei 
užmiršiu tave Jeruzale, tebū
nie užmiršta mano dešinė! Te- 
prilimpa mano liežuvis prie 
gomurio, jei aš neminėsiu ta
vęs, jei nestatysiu Jeruzalės 
aukščiau už kiekvieną mano 
linksmybę”. Taigi, matome, 
kaip griežtai yra pabrėžtas 
Šventame Rašte prisirišimas 
prie savo tėvynės, kaip gražiai 
yra kalbama apie jos meilę.

Taip moko Kristus
Mūsų Išganytojas nenukrito 

kur nors staiga iš Dangaus, 
neatvyko kur nors iš tyrų, bet 
gimė iš motinoj, kaip gimsta 
visi žmonės. Jo motina buvo 
žydė, todėl ir Kristus visuomet 
save žydu laikė. Jis savo žo
džiais darbais ir pavyzdžiu vi
sur ir visuomet rodė savo tė
vynės meilę. Kartą Jis meldėsi 
Aly'vų kalne. Po kojomis gulė
jo didžiulis Jeruzalės miestas, 
kurs, saulės apšviestas, atrodė 
labai gražus ir didingas. Kris
tus, pagalvojęs apie šio miesto 
ateitį, apsipylė ašaromis. Jis 
verkė, Jam buvo gaila savo 
miesto: “Nes ateis tau dienų.

Lietuvos kariuomenė parado metu

kad priešai apves tave pylimu, 
apguls tave, suspaus tave li
tavo vaikus, kurie yra tavyje, 
ir nepaliks akmens ant ak
mens, nes tu nepažinai savo 
aplankymo meto" (Luko 19. 
41 - 44).

Visi žinojo, kad Kristus yra 
žydas., nes Jis savo tautybės 
niekad neslėpė. Kartą moteriš
kė prie šulinio kai Jis papra
šė gerti, atsakė: “Kaip tu. bū
damas žydas, prašai gerti ma
nęs samarijietės. Juk žydai 
nebendrauja su samarijie- 
čiais” (Jono 4, 9).

O štai kitoj vietoj dar la
biau paaiškėja Kristaus prisi
rišimas prie savo tautos. Mo
teris kananiete artinosi prie 
Kristaus, norėdama, kad jis 
pagydytų jos dukterį. Bet 
Kristus atsako: “Aš esu siųs
tas tik pas pražuvusias Izrae
lio namų avis“ (t. y. pas žy
dus). Bet kai moteriškė dar 
labiau maldavo, tada Kristus 
atsakė, kad negera imti vaikų 
duoną ir mesti šunims. Mote
riškei vis dėlto nenusileidžiant 
ir dar labiau prašant, Kristus 
jos išklauso ir pagydo dukterį. 
Iš šio Kristaus pavyzdžio ma
tome, kad pirmiausia turime 
rūpintis savo tautiečiais, o tik 
po to kitais. Kristus aiškiai 
rodo, kad turime mylėti tautą, 
iš kurios esame kilę.

Taip elgiasi Bažnyčia
Amžiais Bažnyčia gynė ir 

dabar tebegina ir tebegloboja 
tautas. Kiekvienai tautai ji 
skelbia savus šventuosius ir 
skiria tautų globėjus. Neseniai 
Popiežius ir mums paskyrė 
globėju tautietį šv. Kazimierą. 
Prancūzija didžiuojasi savo 
grynai tautiška šventąja Joa
na Arkiete, kurią pats Dievas 

šaukė ginti savo šalį nuo prie
šų. Begindama šalį, ji paten
ka į anglų nelaisvę ir miršta 
sudeginta ant laužo. Bažny
čia, ją paskelbdama šventąja, 
parodė, kad tėvynės meile yra 
didelė dorybė, už kurią mirti 
yra šventas, herojiškas dar
bas. Taigi, ir kareiviai ir mū
sų partizanai, kurie lieja krau
ją. gindami tėvynę, yra ne tik 
tautos, bet ir Bažnyčios kar
žygiai.

Tautą niekinti, jos išsižadėti 
yra prieš ketvirtąjį Dievo įsa
kymą. nes tokiu būdu išsiža
dama ir tėvų kraujo, kurie jį 
iš kartos į kartą perduoda sa
vo vaikams. Visos tautos to
kiems atsimetėliams turi jau 
įsisenėjusį pavadinimą: išga
ma.

Lietuviai! Neišsiginkime sa
vo tautos, kad nesusilauktume 
čia ant žemės ir po mirties to 
baisaus pasmerkimo, ypač da
bar, kai mūsų tautiečiai ten 
Lietuvoje kenčia už Bažnyčią 
ir Tėvynę tokius baisius per
sekiojimus aplaistydami savo 
žemę kankinių krauju. Ką jie 
mums, susitikę Dievo teisme, 
pasakys, jeigu mes ne tik ne
mylėjome savo tautos, bet dėl 
žemiškų patogumų jos išsižadė
jome. lyg Ezavas savo tėvo- 
nystės už sriubos lėkštę.

Išsaugokime savo kalbą
Kai kurios tautos, pavyz

džiui žydai, net ir pamiršusius 
savo kalbą, nenustoja tauty
bės ir ją išlaiko Į>er šimtme
čius. Su lietuviais taip nėra. 
Iš praktikos matome, kad jie, 
užmiršę savo kalbą, užmiršta 
tuoj ir tautybę-. Kalba yra ge
riausia priemonė išlaikyti tau
tybę, todėl turime ją visomis 
jėgomis saugoti. Turime iš

nokti ir vietinę kalbą, be! jo
kiu būdu negalime pamiršti 
savosios. Juk mūsų kalbi yra 
tokia graži, skambi, turtinga 
žodžiais ir išsireiškimais. Pasi
skaityk Baranausko Anykš
čių šilelį“ arba Duonelaičio 
"Metus”, pamatysi, kaip gra
žiai lietuvių kalba galima iš
reikšti mintis ir aprašyti vaiz
dus. Didžiausi pasaulio univer
sitetai turi lietuvių kalbos ka
tedras. nes lietuvių kalba yra 
seniausia Europos kalba, bū
dama gimininga su sanskrito 
kalba. Daugelis žymiausių fi
lologų vadina mūsų kalbą Eu
ropos kalbų motina.

Baisiai yra skaudu, kai ma
tai, kad patys lietuviai šią 
kalbą niekina ir griauna, o 
mūsų protėviai ir lietuviškos 
mamytės kartu su knygnešiais 
ją saugojo ir gynė nuo žiau
riųjų rusų žandarų, ne vienas 
patekdamas į Sibiro kalėji
mus.

Neseniai “Laiškų Lietu
viams“ Redakcijai vienas sta 
tytojas iš Anglijos atsiuntė 
laišką, klausdamas, ar tiesa, 
kad Amerikoje kunigai ;r vie
nuolės kovoja prieš lietuvybę 
ir prieš lietuvių kalbą. Mes vi
siškai nesuprantame, kaip lai 
galėtų būti tiesa. Kaipgi lietu
viai kunigai ir lietuves vienuo
lės galėtų kovoti prieš lietuvy
bę ir prieš savo kalbą? Juk se
selės vienuoles, lyg tos vaidi
lutės, yra pasauktos į lietuviš
kų parapijų mokyklas kurstyti 
lietuvišką ugnelę ir saugoti ją. 
kad neužgestų. Lietuviškų pa- 
rapijų ir lietuviškų vienuolynų

Se 

įsteigėjai. rinkdami sunkiai 
uždirbtus savo tautiečių cen
tus, nieko kito negalvoju, kaip 
tik pastatyti tuos lietuvybės 
židinius, kad jie suburtų visas 
lietuviškas jėgas į kovą prieš 
nutautėjimą. Argi galėtų kas 
nors ramia sąžine eiti prieš ši
tą steigėjų mintį? Argi galėtų 
jis piauti tą šaką, ant kurios 
jis pats sėdi?

Klebonai kaip lik norėjo tu
rėti savo parapijose lietuves 
seseles, kad jos padėtų gelbėti 
žūstantį lietuvišką jaunimą. 
Jeigu to gelbėjimo nereikėtų, 
jie gaištų pasikviesti svetim
tautes seseles. Taip pat ir lie
tuvaitės galėtų stoti į kitus 
vienuolynus. Kam reikėtų tų 
lietuviškų? Dėl to mes visiškai 
nesuprantame, kaip galėtų tie 
asmenys kovoti prieš savo 
tautą, kai jų vadas ir sužiedo- 
tinis Kristus verkė savo tau
tos ir už ją aukojosi, duoda
mas aiškų pavyzdi visiems sa
vo sekėjams.

Pagalvokime ir apie ateitį
Dievas išgelbėjo Noės šeimą, 

kad po pasaulinio tvano vėl 
prasiplėštų žmonija. Panašiai 
ir dabar Amerika. Anglija. 
Australija yra lyg tie didžiu
liai laivai, kurie gelbsti tautų 
šeimas, iš kurių vėl turės at
gimti bolševikų išnaikintos 
tautos.

Po komunizmo tvano, kai at
idarys durys grįžti j tėvynę, 
tai ne tik tremtiniai, bet ir 
čia gimę, ypač seselės ir kuni
gai. bus labai prašomi grįžti į

t X ukclta į (i-tą pusi, j

es daina
Maironis

Lietuvos kariai didžiam 
žygyje

Graži ir patraukianti gimtoji šalis dar senaisiais 
amžiais. Iš rytų, iš pietų ir iš vakarų tykojo sveti
mieji jos miestų, jos žemių ir pilių. Ėjo svetimų ka
riuomenių vilkstinės šios šalies pavergtų, grįždavo iš
blaškytos mūsų protėvių karžygių. Eidavo svetimi 
valdovai, prisidengę įvairiais vardais ir tikslais, šios 
šalies sau pasigrobtų. Kol gynėsi visa tauta, kol degė 
laužas ant kiekvieno kalno, priešams įsiveržus, tol 
šioji šalis buvo nenugalima. Nes jos garbę mūsų pro
tėviai saugojo labiau negu savo turtą, nes jos laisvę 
vertino labiau negu savo gyvybę. Apie tai liko gra
žūs Pilėnų žemės padavimai, apie tai net kitataučiai 
įsidėjo į savo dainas, apie tai svečiųjų šalių mokslo 
vyrai knygose rašė.

Daug nubėgo Lietuvos upėmis ir upeliais vandens. 
Daug nužaliavo ir nužydėjo Lietuvos pakalnėmis va
sarų. Daug baltų, lyg pasakų, žiemų nusnigo ir nu- 
pustė.

Ėmė kiti vėjai į šią šalį pūsti. Svetimos dainos su
skambo pilių menėse. Svetimos kalbos ėmė veržtis į 
bajoro dvarus. Svetimus dievus pasišovė garbinti di
duomenė. Svetimi parėdai ir svetimi papuošalai ėmė 
pridengti lietuviškąją dvasią. Svetimos pasakos toli 
nuviliojo ne vieną lietuvį nuo savo žemės ir tautos. 
Svetimos dainos užnuodijo ne vieną kilnią ir jautrią 
širdį.

Svetimos kariuomenės, kaip amaras, užplūdo tada 
mūsų šalį. Šalį, kur auga žalios rūtos, kur siausda
ma Baltija išmeta geltoną, kaip auksą, gintarą, kur 
žmonės nuo seniausių laikų myli savo juodą žemę ir 
savo mėlyną dangų.

Sunku šiandien žodžiais išsakyti, kiek vargų šioji 
šalis pakėlė. Kiek skriaudų patyrė, kiek ašarų paliejo. 
Bet vargai sušvelnėja, skriaudos užsimiršta, o ašaros 
nudžiūva. Tik ne visos žaizdos užgyja, ne visos skriau
dos užsimiršta. Lietuvių tauta niekad neužmirš to, 
kas atsitiko jos žemės pakraščiuose. Svetimoms ka
riuomenėms siautėjant, svetimų karalių valdžioj ėmė 
mažėti lietuvių apgyventos žemės plotai. Svetimos 
kultūros, svetimos valdžios, svetimos kalbos, sveti
mos dainos ėmė spausti lietuvius iš visų keturių šonų. 
Lietuvių tautos istorija darėsi, kaip graudi pasaka, 
kaip ilga ir liūdna daina. Svetimos audros žadėjo 
mirtį Lietuvos žemei. Kaimynai, kurie kitados drebė
jo nuo lietuviško smūgio, džiaugėsi, kad toji tauta, 
pasak jų, miršta, kad jai nebeatsikelti. Mažėjo Lietu
vos žmonių skaičius, nyko senoji ir didingoji Lietuva, 
kaip nyksta apgriauti rūmai, kaip nyksta vėtrų ap
laužyti ir išvartyti medžiai. Tik nenyko piliakalniuo
se paslėpta gyvosios Lietuvos dvasia, tik visai neiš
nyko senoji ir gražioji kalba, nors liūdnoj dainoj, 
nors varge skambėdama. Tik neišnyko artojų šalies 
prisirišimas prie savo žemės. Tos žemės. į kurią iš 
rekrūtų ar svetimų šalių lietuvis grįždamas apsipilda
vo džiaugsmo ašaromis. Tasai prisirišimas, toji didelė 
gimtosios žemės meilė liepė geriausiems Lietuvos sū
nums uždegti Aušrą, liepė skambinti Varpais, liepė 
stoti prieš milžiniškas kitų jėgas Tėvynės Sargas. 
Liepė artojui eiti į Prūsus rašto parsineštų, liepė ver
pėjai prie ratelio mokyti vaikus rašto iš uždraustos 
knygos. Toji meilė yra visų stipriausia, nes nenyksta 
su žmogaus amžiumi, o eina iš kartų į kartas. Tosios 
meilės pažadinta, jos didelės jėgos pakerėta atbudo 
Lietuva.

/

Tėvynės meilės ugnis užsidegė kiekvienoj pirkioj 
ir kiekvieno lietuvio širdy, nes atėjo paskutinis me
tas iš namų nevalios išvesti savo žemę. Visa artojų 

Lietuva pajuto, kad ištvinsta, kaip uj»ė, didysis šios 
žemės troškimas — laisvė.

Savanoriškoji ir partizaniškoji Lietuva, kaip ir se
novėje, susidūrė su daug gausesniu priešų skaičiumi. 
Pati likimo valia lietuvių tautai šią žymę yra uždė
jusi dar senovėje — gintis ir kautis dėl savo žemes 
ir laisvės visada su nelygiu skaičiumi.

Bet artojų Lietuvos niekas nebegalėjo nugąsdinti, 
tų didžiųjų troškimų niekas nebepajėgė sulaikyt; Iš
ėjo savo žemės vaduotų visi, kas gali, visi, kas pajuto 
degančią širdy Tėvynės meilės ugnį, šaukiančią į ko
vą. Tokią didelę ugnį, kokia senovės Lietuvoj degda
vo kalnų viršūnėse. Ir išsipildė senoji trijų seselių 
daina — pati jaunoji vartus atkėlė ir palydėjo.

Pirmieji Nepriklausomybės kovų kariai įvykdė 
tikrai tiek daug, kiek žinodavome iš senovės dainų. 
Jų kraujas atgaivino žemę — Lietuvos žemę dyvi- 
niems darbams ir žygiams. Ne vienas jų lauko sar
gyboj kovėsi, kaip Kęstučio sūnus Vaidotas Kauno 
pily, ne vienas prie kulkosvaidžio griuvo, kaip Margis 
su draugais Pilėnuose.

Savanorių Lietuvos tikroji pasaka sukūrė dabar
ties ir ateities Lietuvos kariui neišdildomą paveikslą. 
Šviečianti Nepriklausomybės kovų dvasia, pralietas 
kraujas ir karių kapai mokys visada savo žemę ginti, 
nes be jos visi mūsų mostai ir siekimai nebūtų pras
mingi, nes be jos visi mūsų darbai nebūtų vienam 
didžiam tikslui — Tėvynei Lietuvai.

Lietuvos karys yra tikras to didžiojo Lietuvos pa
vasario karžygių sūnus ir brolis. Lietuvos karys, tai 
tas Tėvynės sūnus, kurs pirmas eina Tėvynės saugo
ti ir ginti pavojaus valandą. Tasai Tėvynės sūnus pa
skirtoj vietoj ginsis, kaip pirmieji savanoriai, kaip se
novės karžygiai, pasakomis apsakyti ir dainomis ap
dainuoti. Su tuo Tėvynės sūnum visa Lietuva vėl at
bus gi kada. J. <•.

Oi nevirk, motušėle, kad jaunas sūnūs 
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Ka<i pavirtęs, kaij^ąžuolas giriu puikus. 
Lauks teismo donos paskutinės.

Taip nelaužyk saurankų. kaip l»eržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras. 
Antros neišmels apgailėjęs.

Ten už opiu plačiu žiba mūsų pulkai: 
■Iii- mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam dangaus angelai 
\ ainiką iš deimantu pina.

Daugel krito sūnų, kaip tu lapų rudens: 
Raltveidės oi verks, nes mylėjo!
Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens 
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.

Lietuvis kary s ir žirgas
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Antradienis, Lapkričio 21. 1950

• Kun. V. Zakarauskas gavo 
dėstyti Chicago j. Maręuetto 
Park parapijos mokykloje litu
anistikos dalykus.
• Liet. gail. seserys buvo su

sirinkusios Chicagoje ir |>er- 
rinko valdybą. Pirmininke bu
vo išrinkta Stasė Gudauskie
nė. Lietuvos gailestingosios 
seserys daro žygių gauti re
gistruotos sesers teises.
• Dr-as A. Dairiusis Roches- 

ter. N. Y., 40 met. sukakties 
ateitininkijos judėjimo šventės 
proga skaitė paskaitą apie šių 
dienų pavojus Vakarų krikš
čioniškai kultūrai.
• Kun. J. Znotinas, neseniai 

atvykęs iš tremties lietuvis, 
pakviestas per Lietuvos pa
siuntinybę Chamber of Com- 
merce of the United Statės of 
Amerika Washingtone. kalbėjo 
per radiją lapkričio 7 d. rin
kimų proga. Jo kalba buvo 
girdima |>er 193 radijo stotis.
• Polyna Stoska, žymi Ame

rikos lietuvių dainininkė, lap
kričio 16-18 d. dainavo “Gyp- 
sy Baron". Rindge Technical 
School Cambridge. Š. m. lap
kričio 24 d. dalyvavo Marton 
Dovvney televizijos programo
je. Po to gruodžio 1 d. ji kon
certuos Floridoje.
• D-ras A. šešplalikis pa

ruošė spaudai kišeninį kalen- 
dorėlį 1951 m., kurį baigia 
spausdinti Sudavijos leidykla. 
Kalendorėlyje bus sužymėtos 
visos svarbiausios datos iš Lie
tuvos istorijos ir kitos žinios 
liečiančios lietuvius.
• Lietuvos Vyčiai, Illinois- 

Indiana. šiemet pasižymėjo sa
vo apskrities konferencijoje 
gausingu atstovų suvažiavimu: 
Nutarta dėti pastangų 
atgaivinimui 
apylinkėse.
jaunimą liečiančius 
spaudoje.
• Prof. A. Seimas

kričių 19 d. Philadelphijos stu
dentų ateitininkų ir vyr. moks
leivių susirinkime paskaitą 
apie studijas Amerikos univer
sitetuose.

ŠVIESA IŠ ŠIAURĖS
L<wre»ice apsilankius

Nesenai nuvykau į Law- 
rence, Mass. Tai yra apie 30- 
35 mylios nuo So. Bostono. 
Turi apie 86.500 gyventojų. 
Čia yra dvi lietuviškos para
pijos: viena katalikų, kita
"nezaležnikų".

Aplankiau kleboną kun. Pr. 
M. Jurą. Jis čia darbuojasi jau 
apie 26 metus. Penkerius me
tus vikaravo ir 21 klebonauja. 
Paklausus, kiek yra parapi
jiečių. klebonas įteikė šv. 
Pranciškaus R. Kat. parapijos 
30-ties metų sukaktuvėms pa
minėti (1903-1933) leidinį, jo 
paties parašytą.

Iš jo sužinojau, kad Šv. Lau
ryno draugija. įsisteigė 1894 
m. nupirko protestantų kirkę 
su namu (94 Bradford) už 
4,000 dolerių ir tą pačių 1903 
metų gegužės mėn. 30 d. mal
dos namai buvo pašventinti į 
katalikų bažnyčią, 
sidėjo ir- parapija.

Piktoji dvasia 
draugiją paleido
ant vienos buvo užrašyta "pi
nigų", o ant antros — “nepa
klusnumas". Dėl to 1916 m. 
dalis parapijiečių atskilo ir su
darė tautinę "nepriklausomų
jų" parapiją.

Nuo 1916 m. čia darbavosi 
jaunas kun. Pr. Virmauskis, 
kuris ligi 1922 metų išmūrijo 
naujos bažnyčios sienas, stogą 
uždėjo ir įrengė rūsį.

Nuo 1929 m. darbuojasi da
bartinis kleb. kun. Pr. M. Ju
ras. kuriam teko užbaigti baž
nyčios vidaus įrengimas.

Gražūs altoriai gotiško sti
liaus, kaip ir pati bažnyčia. 
Ypatingai dailios išvaizdos al
toriaus šonuose stovi su elek
trinių gėlių puokšte du ange
lai. Labai vykusiai parengtos 
stovylos. Čia randame Šv. Jė
zaus Širdies stovylą, Šv. 
rijos Liurdo 
sėlė.
ciškus...

Su' tuo pra-

j tą gražią 
dvi strėles:

DARBININKAS

visose
plačiau

kuopų 
Chicagos 
gvildenti 

klausimus

Ma-
grotą, Šv. Tere-

Šv. Antanas. Šv. Pran-

skaitė lap-

t
i

I

• D-ras P. Daužvanlis, Lie
tuvos konsulas Chicagoje. bu
vo pakviestas j užsienių kon
sulų korpuso suruoštą Švedi
jos karaliaus Gustavo V-tojo 
mirties atminimą Chicagoje.

Mes Instaliuojame Visokios Rūšies Aliejumi

. TIMKEN

OIL HEAT
O* tUCKMCt AJf O* FUtNACri
O«. OH lutMINS WAt|( W(A«f«l <

Šildomus Burnerius
Brockton Oil Heat., Ine

27 Legion Parkuay,
BrocktoVi, Mass.
Tel. Brockton 323

i ✓ z
I
l4

WEDDINGS 24 HOUR SERVICE

AVON GREENHOUSES
and FLOWER SHOP

“C L Y D E”
FUNERAL W0RK CORSAGES

Tel. Brockton 265
151 E. Main St. Route 28 Avon, Mass.

-....... niI$
BROTHERHOOD OIL CO.

Pečiams ir šildymui aliejus. 
Urmu ir Reta ii

Tel. 6140
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Metered Service”

574 No. Montello St.,
I

Brockton, Mass. ;

Aplankiau salę apačioje baž
nyčios. Erdvi salė ir labai rei
kalinga, nes prie įėjimo ma
čiau didelį draugijų sąrašą: 
1. Šv. Pranciškaus parap. cho
ras, 2. Maldos Apaštalavimo 
draugija, 3. Šv. Kazimiero 
draugija, 4. Ateitininkų drau
gija, 5. Moterų Arkibrolija, 6. 
Lietuvos Vyčių dr., 7. Šv. Elz
bietos dr., 8. Sodalicija. 9. Šv. 
Vardo draugija, 10. Lietuvių 
Kultūros Institutas. 11. Lietu
vių Darbininkų Sąjunga. 12. 
ALRK Federacijos skyrius, 13. 
Tretininkai.

Visi nustatytomis dienomis 
ir valandomis turi savo susi
rinkimus ir pobūvius.

Gerasis klebonas apdovanojo 
mane daugeliu gerų knygų, iš
leistų kun. Pr. M. Juro, 
man davė progos

— Ar daug jau 
tuviškų knygų?

— Jau bus apie
— Ar daug kainuoja išleisti?

— vėl paklausiau.
— Šv. Rašto (6-tas tomas) 

kainavo apie 4.000 dolerių Pra
dėjus spausdinti buvo susu
muota apie 1500 dolerių, bet 
Vokietijoje užėjo pinigų refor
ma pagrindiniai pakeitė darbo 
sąlygas. Buvo gaila nutraukti 
pradėto darbo. Prisėjo pridėti 
ir vėl pridėti...

Pagalvojau, kad kun. Juras, 
tai tikras mūsų laikų 
Burba ar Miliukas. Štai 
šviesa iš šiaurės!

Šia proga pažymiu, kad
Pr. Jūras nuo 16 birželio įžen
gė į 60 metus. Reikėtų, kad 
prityrusi plunksna nuodugniai 
panagrinėtų jo darbus ir in
formuotų visuomenę, ypač 
naujai atvykusius.

Vienas padėjėjų papasakojo 
įspūdžius iš kelionės ’ Fatimą. 
Liurdą, Romą. Oberarnmergau.

Antras užsiminė, kad jauni
mas gerai kalba angliškai, ir 
jis bevelija anglų kalba pra
vesti jiems pramogas, paskai
tas. Aš taip pat prisiminiau 
angliškai skaitęs nuostatus šv. 
Pranciškaus liet, parapijos is
torijoje (14 pusi.) 
Priest shall 
language than 
sermons or 
whatever sort 
may. however.
Lithuanian or 
singnig". (By-Laws).

Prieš 47 metus lietuviai dar
bininkai. kūrę parapiją, buvo 
geri patriotai ir katalikai. Ar
gi šv. Jono Apreiškime nepa
rašyta. "Po to aš mačiau dide
lę minią, kurios niekas negalė
jo suskaityti, iš visų tautų, gi
minių. žmonių, kuopų ir kalbų. 
(Ap. 7. 9.) Mik.

Lawrence, Mass.
Sugavo ir pats mirė

Policininkas Jeremiah 
O’Connor, 61 m. amžiaus,
buvęs 32 metus šioje tarny
boje, areštavo Albertą Traki
mą. Reikalas buvo toks: Har- 
ry Lee. skalbyklos savininkas, 
pranešė policijai, kad du vyrai 
įėjo į jo krautuvę, iš kurių 
vienas Albertas Trakimas pa
siūlęs parduoti senus rūbus. 
Kai jis atsisakęs pirkti, tai jie 
kvietė jį išeiti į gatvę muštis. 
Su tuo pasiūlymu H. Lee ne
sutikus, jie. išeidami iš krau
tuvės taip smarkiai trenkę du
ris, kad net stiklas sutruko. 
David Rosenberg. kuris turi 
arti skalbyklos kavinę, prane-

santy- 
lš svečių 

St. Patricks 
parapijos pir- 

kun. John E, 
štabo atstovas

vikaras
NCWC

P. Vaičiūnas, šv. Kazi- 
parap. klebonas kun. J.

stulpą lig

Tai 
paklausti: 
išleidote lie-

dvidešimt.

kun. 
kur

kun.

Stoughtono žinios
• Kazys Valuntas mirė lap

kričio mėn. 7 d. Palaidotas 
lapkričio 11 d. Bažnyčioje bu
vo, anot vienos dalyvės, virš 
150 asmenų, o salėje pietų 67. 
Nors gal ir nevisi tam tikru 
laiku priklaupia, bet faktas 
lieka faktu, kad Stoughtone 
yra lietuvių.
• Lapkričio 13 d. naktį, pa

keliui į Stoughton, vienas pa
stebėjo telegrafo
pasikorusį, išverstą, hydrantą, 
o vėliau ir automobilį sužalotą. 
Ar tiek žmonių nukentėjo .ne
pastebėjo. Vis “gasas" kaltas..

Nashua. N. H.
Lapkričio mėn. 5-tą dieną 

kelios Nashua ir Manchester’io 
tremtinių šeimos privačia ini
ciatyva pasitaikinusios vėliau
siai iš Europos atvykusį kun. 
A. Vainauską suruošė savo 
dokumentų parūpintojams ir 
geradariams jaukų pobūvį. 
Tremtinių Pusvaškių erdviame 
bute Našvėje susirinko gausus 
svečių būrys. Už šeimininkių 
Pusvaškienės ir Daugėlienės 
gausiais lietuviškais valgiais 
apdėtų stalų buvo pasikeista 
nuoširdžiomis prakalb o m i s. 
Nuoširdūs dėkingumo žodžiai 
priminė visiems tiems, kurie 
padėjo tremtiniams, dažniau
sia jų visai nepažinę ir nema
tę. kad ir pradėję savystovų

...section 2: 
ūse no other 

Lithuanian in 
discourses of 
or nature. He 
emplov either 
Latin while

J.
iš

gyvenimą — naujakuriai ne
užmiršta savo geradarių ir no
ri palaikyti glaudžius 
kius su vietiniais, 
tarpo kalbėjo 
(amerikiečiui 
masis 
Pitts. 
kun. 
miero
Bucevičius. Iš ruošėjų — kun. 
A. Vainauskas, inž. Daugėla ir 
A. Pusvaškis. įteikus gerada
riams Bostono Lithuanian 
Cross drožinėtojų dovanas po
būvis baigtas Lietuvos himnu.

Koresp.
Linksmas vaidinimas

Bridgeport, Conn.
Ateinantį sekmadienį, lapk. 

26, parapijos svetainėje įvyks
ta parapijos choro metinis 
koncertas ir vaidinimas ko
medija, "Daina be galo”, kuris 
yra labai linksmas ir bus įpin
ta daug gražių dainų. Po vai
dinimų smagūs šokiai. Manau- 
kad kiekvienas panorės tai 
matyti ir išgirsti gražias lietu
viškas dainas bei smagiai pasi
šokti. nes šis parengimas yra 
paskutinis prieš adventą.

Susirinkimas
Numatoma greitai sušaukti 

Bridgeporto skyr. ALT susi
rinkimą, pasitarimui dėl Lietu
vos N. P. minėjimo. Ryžtama
si gauti gerus lietuvius ame
rikiečius kalbėtojus.

Mirė Antanas Kryžanauskas
Philadelphia, Pa.

džiai.
Publikos prisirinko daugiau, 

negu buvo tikėtasi. Euvo net 
atvykusių ir iš kitų kolonijų, 
būtent — d-ras J. Januškevi
čius iš Riverside. N. J. ir kiti. 
Programoje dalyvavo su savo 
gražiu balsu ir solistė Juzė 
Augaitytė. Knygų buvo išpar
duota pusėtinai.

Dėl šios pramogos surengi
mo padėkos nusipelno ir šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
Ign. Valančiūnas. kuris leido 
naudotis svetaine. Žvalgė.

Lapkričio 6 d. savo namuo
se, 2733 E. Venango St., Phi- 
ladelphia. Pa., pasimirė Anta
nas Kryžanauskas, 72 m., bu
vusio Amerikos lietuvių švie
tėjo ir spaudos apaštalo kun. 
Antano Miliuko, bendradarbis, 
kuris uoliai platino “žvaigž
dę” ir kun. Miliuko leidžiamas 
knygas. Palaidotas š. m. lap
kričio 11 d. su gedulo pamal
domis iš šv. Jurgio bažnyčios 
šv. Karsto kapuose. Prie laido
jimo patarnavo Domininkas 
Earaminas, 2339 E. Alleghney 
avė., Phila., Pa.

Velionis buvo kilęs iš Suda- 
vijos, Rumbonių parapijos. 
Miklušėnų kaimo. Žmoną Oną 
Aidukiniūtę buvo vedęs dar 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 
44 metus. Buvo pavyzdingas 
žmogus: uolus katalikas, karš
tas Lietuvos patriotas. Pasku
tiniu laiku buvo Šv. Rožan
čiaus draugijos valdybos na
rys.

Iš artimųjų mirdamas paliko 
žmoną, keturis sūnus: Stasį. 
Valterį. Juozą ir Petrą ir dvi 
dukras — Oną ir Marytę. Te
suteikia jam Viešpats amžiną
jį atilsį. Jo pasilikusiems arti
miesiems reiškiu nuoširdžiau
sią užuojautą.

Kazys Vidikauskas.
Kultūrinė pramoga,

kuri lapkričio 12 d. įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje Philadelphia, Pa. Lie
tuvos vyčių spaudos kiosko— 
knygų parduotuvės — atida
rymo proga. Ta pačia proga 
įvyko ir literatūros bei dainos 
vakaras. Po to šokiai ir užkan-

Eilėraštis esperanto kalba 
apie Lietuvos kankinį,

J. Eksc. vysk. Teofilių Matu
lionį, kuris buvo Rusijoj ko
munistų kankintas kacetuose 
ir. antrosios bolševikų okupa
cijos metu 1944 met. vėl pate
kęs Lietuvoje j tų pačių žmo
nių kankintojų rankas, yra nu
kankintas. Eilėraštį yra para
šęs kruopštus spaudos bendra
darbis. Kazys Vidikauskas. Tą 
eilėraštį teko matyti šalia Lie
tuvos kankinio vysk. J. Eksc. 
Toef. Matulionio paveikslo, pa
gaminto tam tikroje atviruko 
formato kortoje.

Kiniečiu karininkas paimtas į nelaisvę. Tardyti jį veda 
Corp. Arthur VVilliams iš New Y'orko.

BALF darbo apžvalga paveiksluose
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo Valdybos nuta
rimu. ateinančiais metais 
BALF penktojo visuotino su

metu, kuris įvyks 
d. New Yorke, bus 
parodėlė “BALF

APŽVALGA PA-

važiavimo 
sausio 5-6 
surengta 
DARBO
VEIKSLUOSE". Kad parodė
lė būtų tikrai sėkminga, reika
linga nemaža paveikslų ir ki
tos medžiagos. BALF valdyba 
maloniai prašo visų skyrių 
valdybas ir jų narius, taip pat 
visas talkininkaujančias orga
nizacijos ir asmenis prisiųsti 
parodėlei reikalingos medžia
gos: paveikslų, spausdintų ar 
pieštų plakatų, ženklelių ir 
pan. Paveikslai turi 
mažesni 5x7 coliai, 
riausia 8 x 10 colių 
Pageidautinos BALF
ir talkininkaujančių organiza- 

nuotraukos. 
nuotraukos.

būti ne 
bet ge- 
didumo.

skyrių

parodėlei prašome išsiųsti kuo- 
greičiausiai, kad BALF centrą 
pasiektų iki gruodžio 20 d.

Šalia paveikslų būtų gera 
parodyti įvairių BALF rink
liavų (Tag Days) spausdintus 
ir pieštus plakatus, ar jų nuo
traukas, ženklelių pavyzdžius, 
raikščius, dėžučių pavyzdžius 
ir tt.

Skyrių vadovybės prašomos 
savo nuožiūra surinkti medžia
gą. kuri, jų manymu, tiktų 
parodėlei ir ją pasiųsti BALF 
centro raštinei, 105 Grand St., 
Brooklyn 11. N. Y.

Lietuviai naujakuriai, kurie 
turi paveikslų tinkamų šiai 
parodėlei, maloniai kviečiami 
prisidėti.

Prie paveikslų malonėkite 
pridėti reikalingus parašus, 
nurodant laiką, vietą. įvykį, 
asmenis. Pasistenkime su
ruošti šią parodėlę įdomiai ir 
gražiai.

Nusišypsok!
Surašė J. K. M. Išleista 1935 

m., 150 pusi.
Sakoma: juoktis sveika. Nn- 

pripasakoja visokių

šė policininkui O’Connor ir 
nurodė kaip kaltininką Albertą 
Trakimą. Policininkas Traki
mą areštavo, bet jis iš polici
ninko išsisuko ir pradėjo bėg
ti 1 Policininkas vijosi ir vėl 
sugavo. Sugavęs jį įstūmė jį 
} vieną krautuvę, ir čia pats 
sukrito ir mirė. Moteris pa
šaukė policiją, kuri Trakimą 
areštavo, o policininką nuvežė 
ligoninėn jau negyvą.

Moteris, Mrs. Pleau pasako
jo policijai, kad kai policinin
kas O’Connor sukritęs krautu
vėje. tai Trakimas pakėlęs jo 
galvą pradėjo verkti, sakyda
mas, “Jerry, būk geras". Ko
dėl tu nekalbi su manim?"

AR AŠ TURIU LIKTI 
LIETUVIS?

(Atkelta iš 5 pusi)
Lietuvą ir ten atnaujinti visą 
sugriautą gyvenimą. Jeigu kas 
ir pareis gyvas iš Sibiro, tai 
jis bus išvargęs, be sveikatos. 
Kunigų nebus, seselių nebus, 
inteligentų nebus. Tad 
dirbs tėvynės atstatymo 
bą? Be abejo, tik mės, 
gyvi už tėvynės ribų.

Mums gal reikės net už de
šimtį žmonių atlikti darbą. 
Lengvas jis nebus, taigi, ruoš
kimės jau dabar. Mokykimės 
kalbos, tautiškai auklėkimės. 
kad išmušus laisvės valandai. 5

kas 
dar- 

išlikę

- -A -i

cijų grupinės 
įvairių rinkliavų 
drabužių rinkimo ir pakavimo 
talkų paveikslais tremtinių 
atvykimo, sutikimo uostuose 
ir stotyse. įkurdinimo ūkiuose 
ir darbuose, pramogų ir kito
kių pobūvių paveikslai ir ben- sišypsok! 
drai visokios veiklos, surištos juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
su BALF darbu. Kaina 51-00.

Paveikslus ir kitą medžiagą DARBININKAS,
, >XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXX 4

I Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE S COALCO.
27 Latvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189 J
?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWW‘ 

5 CADILLAC PONTIAC l
WM. H. BASSETT CO

1782 Main St. 33 Main St.
% BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. Ž 

. ... g Jtuoj galėtume pradėti tėvynes
atstatymo darbą.

Jūsų J. Bružikas, S. J.

“Laiškai Lietu- 
“Laiškus Lie-

Tėvai Jė-
Adresas:

(Imta iš 
viams” 9 Nr. 
tuviams" leidžia 
zuitai Čikagoje.
5541 Pauline St. Chicago. 
36. III. Metams prenumera- 
tūros kaina 1 dol. Dažnai es
ti aktualių straipsnių, kaip 
ir čia perspausdintas).

Atidaryta Vakarais.

Pirm Pirksiant Karą, 
Atsilankyk Pas Mus. MAHONEY & FAY, IHC.

119 Belmont St.,
Brockton, Mass.



klubą.

J. Repshis, M.D.

V-

i

Albert R. Barker
TREJANKA

I

SO 8-4476
iš

ju-

NAMV SAVININKAMS

iš Terespolio dv.

iš

106:

Pa-
Za-

prie Andrew 
įmokėti tik 
3 butai duo- 
apmokėjimui

Tag 
A.

ir
v.,

ant 
viso 
nau- 
Vai-

Trejan-
Trejan- 
žievės.

DARBININKAS

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.Federalinio teismo teisėjai išeina iš teismo rūmų, apklausi

nėj? portorikietį Oscar Collazo, kuris kėsinosi nužudyti prez. 
Trumaną.

Lietuvis Gydytojas
195 Colunibia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos' 2—4 Ir 6—8

Juozas, iš Čečkų 
Vilkaviškio ap.

meisteris J. Ža- 
provincijos pir- 

4-2 taškų.

rungtynės bus 
su Cambridge, 

atvažiuos susi-

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tal.

iš
Kė-

tikti su mūsiškiais į So. Bos
tono Liet. Pil.

28;
So: 

parapija

įveikęs R. 
iš Dundalk. Dabar K. 

bus įkeltas į trečią 
ratą, kuriame iš

Baranauskas 15. J.

Dr. J. C. Seymcur
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoja vėliausi. X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

53* E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Pirmiau — Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai I 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Tel. 6-1944
Rcom 206

207 PARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

ir Kanados šach-

SO 8-2712 Res. BIG f»013

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis — ’ *.

Antradienis. Lapkričio 21. 1950

, x

□ Škėma nugalėjo Mitchell.
• Bostono pirmenybių trečio ra

to rungtynėse Kazys Škėma 
įveikė W. Mitchell; K. Merkis 
laimėjo prieš Cheevers ir Har
io*' Daly prieš Hubert. Škėma, 
turėdamas 3 - 0 taškų eina 
pirmuoju. Jo įkandin seka 
White, Daly ir Merkia, kurie 
turi po 2-1 taškų, o kiti ma
žiau. Liko dar 4 ratai.

Kazys Škėma šiose pirmeny
bėse žaidžia kietai ir užtikrin
tai.
□ Tautvaiša gali didžiuotis 

savo laimėjimu Chicagoje per 
Factor Memorial turnyrą, ra
šo JAV šachmatų Federacijos 
vice pirmininkas Montgomery 
Major laiške K. Merkiui, nes 
tai buvo labai stiprus turny
ras su Poschel (Chicagos meis
teris), Michelson, Hahlbohm 
(abu buv. Vakarų meisteriai), 
Dahlstrom ir kt.
□ Canadian Chess Chat iš

leido paskutinį numerį su Po
vilo Vaitonio nuotrauka 
viršelio, o į tekstą įdėjo 
puslapio biografiją apie 
jąjį Ontario meisterį P. 
tonį.
□ K. Merkis įėjo į Golden 

Knights baigminį ratą. Merkis 
laimėjo ketvirtą tašką antram 
rate Golden Knights 1949 Pos
tai tournament’o, 
Evans 
Merkis
(baigminį) 
pradėjusių žaisti 1949 m. arti 
1000 JAV
matininkų. įsikrahfikuos tik 75 
dalyviai.
□ Pralaimėta N’evvtone. Bos

tono Metropolitan lygos rung
tynėse lietuvių komanda, iki 
šiol ėjusi be pralaimėjimo, ga
na netikėtai suklupo Newtone, 
gavusi pylos 1-4. Vienintelį 
tašką pelnė V. Kubilius, įvei
kęs Coggeshall.

Dabar mūsiškiams teks itin 
pasitempti, kad atitaisytų šį 
pralaimėjimą.

Sekančios
gruodžio 1 d. 
YWCA. kurie

□ Montrealo 
lys, Quebeco 
menybėse surinko 
Laimėjo Brunet su o'-j-'-j taš
kų, 2. Dr. Ranch 5-1. Kitas 
lietuvis J. Stonkus surinko 
3’/L-2l taškų.
□ Chicagos Grandis pralai

mėjo draugiškose rungtynėse 
Chess & Checker klubui 2’ _- 
9i2. Laimėjo Tautvaiša prieš 
Cohen, o K. Kaunas. Kože- 
niauskas ir Rušinskas baigė 
lygiom.
□ Dr. F. Bohatyrčuk (Ukrai

nos meisteris) laimėjo Ottawa 
(Ontario) miesto _p-bes su 13- 
0 taškų. 2. Richard 11-2.
□ S. Rechevsky, JAV did- 

meisteris, Olanldijos tarpt, 
turnyre, eina trečiuoju su 3*2- 
1\. taškų. Gligoric (Jugosl.) 
ir Stahlberg (šved.) turi po 
4-1 taškų. Viso 20 dalyvių.

PAIEŠKOJIMAI
Bitkauskaitės, Magdąlena 

Uršulė, iš Čečkų k., Gižų 
Vilkaviškio ap.

Cechanavičiūtė, Vanda,
Urnežių k.. Dotnuvos v., 
dainių ap.

Čižauskas, Izidorius, Dr.
Endriukaitis, Antanas.

Pelenių k.. Sintautų v., Šakių 
ap.

Gabrėnas, Romualdas, iš 
Miegonių k.. Kupreliškio par.

Genselis, Juozas, iš Mardosų 
k., Marijampolės ap.

Gosickis (Gusickis), Felici- 
jus ir Juozas, iš Gegiedžių k.. 
Pašvitinio v., Šiaulių ap.

Kairaitis, Pranas, iš Voverių 
k., Sintautų v., Šakių ap.

Kareckas, Pranas.
Krasauskas, Balys, iš Gyliš- 

kių k., Užpalių v., Utenos ap.
Krueger. Adolf ir Oskar. iš 

Kušelevčiznos k.. Marijampo
lės ap.

Kulikauskas, Vincas, iš 
duščio k.. Antalieptės v., 
rasų ap.

Labanauskas. Antanas.

Taip, Jūsų vaikas gali būti architektas, statyto
jas, jei jūs jam nupirksite naujos rūšies dėžutę 
žaislų. Su jais jis galės pastatyti moderniškus 
dangoraižius, mokyklas, pilis, bei ištisas sodybas. 
Su jais auklėsis vaiko statybininko, kūrėjo, pla
nuotojo talentas. Tai žaislas ne vien vaikams, bet 
ir suaugusiems. Virš 120 įvairių kombinacijų gali
ma padaryti iš vienos dėžutės.

Lietuvių Baldų Krautuvė priėmė tuos žaislus 
parduoti, todėl, kad jie yra įdomūs, saugūs ir pa
čių lietuvių kūryba ir gamyba. Dėžutė tik $1.95. 
Turime aprubežiuotą kiekį. Tai ideali dovana vai
kams. Kreipkitės tuojaus į

LITHUANIAN FURNITURE CO
326 - 328 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

SO 8-4618

Mažos rendos — Mažesnes kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimu i 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas šutau py mas

J. CORONIS 8c SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H,

I

PARAMOUNT CLEAMERS l LAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius)

Marškiniai gražiai išplaunami
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BROCKTON, MASS Kampas Grove St.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ!

• 'V1N

I

Dr. J. L. Pasakarms
DR. AMELIA E. ROI)D 

OPTOMETRISTAl

447 W. Broadvvay
So. Boston. Mass.

Pielių k., Telšių v.
Michelkevičiūtės. Sofija ir 

Veronika, gimusios Amerikoje, 
kurį laiką gyvenusios Kaune- 
Šančiuose.

Mickevičius. Juozas, iš Ky
bartų.

M i knis. Pranas, iš Pašeršnės 
k., sūnus Izidoriaus.

Mockevičiūtė, Ona, iš Seinų 
ap., duktė Simano ir Petronės 
Bagdoniūtės.

Noreika, Juozas, brolis Aloy
zo.

Pečkys, Petras ir Vincas, iš 
Kirsnakaviznos (čečetų k.. 
Marijampolės ap.

Petkus, Pranas.
Salys, Kazys.
Urbakonis, Petras, iš Miliū

nų k., Suvainiškio parap.
Valantinas, Antanas, žmona 

Sofija, sūnus Vaclovas ir dūk 
te Zuzana, 
Gudžiūnų v.

Vizbaras.
k.. Gižų v..

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti į:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

BALF sandėlyje gauti 
drabužiai ir kiti daik
tai 1950. spalių mėn.

Svarais
Connecticut

Simsbury. Ann Mikalausky 
26 sv.

8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS —
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 3 šeimynų 
muro namas. Yra vienas tuš
čias butas. Namas yra Rox- 
burv parankioje vietoje. Kai
na $5500. Šaukite: BL 8-0787.

(10-t-21)

A. J. NAMAKSY
Ren! Estute & Insviranee

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

\\EST ROXBURY. MASS.
Tel. PA - 7-1233-W

GRABORIAI

13, Tautininkų klubas 21; Ca- 
zenovia, Mr. Guobužis 12; 
Great Neck, BALF 20 sk. 286; 
Hudson, J. Jankauskas 136; 
Maspeth, K. Gaivius 64; Nia
gara Falls, Petronėlė Untulis 
24; New York, Mr. Guobužis 
12; Kirkwood, P B. Balchiko- 
nis 12; Rochester, Šv. Jurgio 
parapija 285.

Kentucky
Owensboro. R. S. Paulukonis 

30 sv.
Pennsylvania

Kingston, Mr. Kačinskas 15; 
Philadelphia. J. Steponavičius 
37; Shenandoah. A. Žilionis 
28.

Illinois
Chicago. Mrs. Petrauskas 

18; Rockford, BALF 85 sky
rius 130; Springfield. St. Vin- 
cent.de Paul 410; Westville, 
Šv. Petro ir Povilo par. 241.

Maine
Lewiston, H. Matuzas 13.

Massachusetts
Hudson. P. Staniunienė 

Orange. J. Bytautienė 72; 
Boston. Šv. Petro 
280.

1 S. Barasevičius ir Sūnus '
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
; Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SOuth Boston 8-2590 
AVenue 2-2484

West Virginia
Mountaiville, V. Vaicekaus

kas 16.
Ontario, Canada

La Cave, J. Bakšys 4; To
ronto, A. Diržys 4.

Už visas daiktines dovanas 
BALF vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja ir kartu prašo daugiau 
atsiųsti.

Visas daiktines dovanas siųs
kite:

United Lithuanian Relief Fund 
of America

105 Grand Street. 
Brooklyn 11, N. Y.

BALF Centre gautos aukos 
1950 M. spalių mėn.

California
Los Angeles. BALF 13 sky

rius $100.00.
Connecticut

Hartford, BALF 12 sk.
Day 300.00; \Vaterbury.
Saulaitis 2.00, J. Virbickas — 
1.00.

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

mo ligi saulės nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos. Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto, 
Prancūzijos. Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos. Mexicos, 
šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk |>o čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį. 
75
sų

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

už pokelį. Prisiunčiam j 
namus.

ALEA ANDER S CO.
411 W. Broadvvay

■ South Boston 27, Mass.

AUTOMATIC LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir 1 ilgiai.
South Boston, Mass.
396 W. Broadvvay,

Lietuvis Cliarles J. Kay, sav.

ir

CAS P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

ualdotuvių Direktorių;
Baltamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naku 

Koplyčia Šermenims Dyka'
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-396C-

YAKAVONIS
runeral Hon»

741 No. Main St
Brocktcn. Mass

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius t 

Balsamuotojas

Patarnavimas Lh-ia) ir Nakt- 
Koplyčia Šermenims Dyka' 

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S

I žsisaky kitę Toniko Pas Mus 
Pristato >m gerinusį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir Visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

ut
N

Micbigan
Detroit. J. Ginzdaftis 275.

North Dakota
Wilton, A. šermukšnis 

Farga, J. Petrulionis 63.
New Jersey

Newark. Šv. Trejybės para
pija 85; Perth Amboy, R. Bin
gelis 58.

N'ew York
Brooklyn. Elena Mažeikienė 

140, N.N. 31. Jonas Liepinaitis 
7. Apreišk. par. mokykla 16. 
Petras Ulėnas 16. Adolfas 
Kregždys 24. Mr. Mačiūnas 63, 
Leonas Bileris 8. Iz. Kumpikie- 
nė 29. Veronika \Vaiciulis 20. 
Jonas
Kundrotavičius 25. Anna Zails- 
kv 6. Motiejus Pranvs 16. J. 
Jakučionis 8. BALF 100 sky
rius 48. Pr. Staškevičius 29. B. 
Svabonas 45, Mrs. Šepetiene 
24. Č. Sodeika 85. Alf. Ūselis

Illinois
Chicago, BALF Vajaus Ko

mitetas 6,000.00, Simon Būga 
10.00. Don Varnas Post, A. L. 
6.50, Jonas Kutra 5.00; Cicero, 
BALF 14 sk. Tag Day 1,145.; 
*ast St. Louis, BALF 103 sk. 
47.21; Melrose Park. BALF 
117 sk. 12.00; Waukegan, 
BALF 94 skyrius 279.40.

PARDUODAMI NAMAI
1) So. Bostone parduodamas 

6 šeimų namas po 5 kamba
rius, su patogumais, kaina 
$8.000, įmokėti tik $1,000, o 
rentų duoda per mėnesį $110.

2) Laisvas 4 kambarių bu
tas. jeigu pirksi 3 šeimų. 3-4-4, 
namą prie pajūrio, So. Bosto
ne, už $3,200.

3) Turėsi gražų 6 kambarių 
butą name (dabar laisvas).

'kuris parsiduoda
Sq. už $9.000.
$2.000. Likusieji 
da $80 rentų, 
skolos.

4) Namas 2 šeimų, 6-6. So. 
Bostone, su krautuve, kuri tu
ri visus įrengimus ir leidimą 
veikti už $6.500.

Taip pat daug kitų įvairiau
sių namų ir biznių parduoda
ma minimalinėmis kainomis. 
Kreiptis pas:

Vyt. Stelmokas,
545 E. Broadtvay, So. Boston. 
Mass. arba Telef.: SO 8-0605

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

Tel. Dedham 1304-W
PRAN AS GERl'LSKIS, N amu Tel. Dedham 1304-R

5 Pristatome Alų ir Tonikų
į )4es turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

I

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

BORIS BEVERAGE CO. *
J. ARLAUSKAS, Savininkas įį

Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass. į3 220 E St.,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DB-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkę — Eva Marksicnė,

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

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

Prot. Rašt. — Stcia Overkienė,

SV. JONO EV. BU. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medor.is,
21 Sanger St., So. Boston, Mass. 

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

555 E. 6th SL, So. Boston, Mass. ■ Protokolų RaSt — Kazys Rusteika 
____ __ r-> x T. Sšrv "Rncton Nfoca

Mass. Ęin.
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

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

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

Tvarkdarė — AL Matejoškienč.
866 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paj protokolų laZitinitikį.

206 L St., So. Boston, Mass.
Ražt. — Aleksandras Ivaška

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass 
MarSalka — Jonas Zaikis.

22 Beethoven St., Roxbuty. Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai po pietų. Parapijos salėj.

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipkl- 

tėa pas protokolų radtiniaką

Funeral Home
19" IVebster A ve.,
Cambridge, Mass.

PRANAS 4VAITKLS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

i

W A I T T
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė 
Brockton, Mass.

Edward J.Vaitt
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Direktorių* lt 
Balsamuotojas 

fatam-ivimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W. J. Chisholm
GRABORIl’S •

"Asmeniškas Patarnavimas'

831 Smith St., 
PROVIDENCE. R. I.

Telcphone
Ofiso: Dexter iy52

Namų: PI. 62CS

cent.de


8

L......

•A

Antradienis, Lapkričio 21. 1950
v

^Dalbininkuj
U/W AMtSIKOS UETOVIU. »RBINIhKU

PASIKALBĖJIMAS SU LIETU
VIŠKOS MOKYKLOS STEIGĖJU

Kazys Mažutis

r

.< > irr
Pagerbė spaudos 

darbuotojus
Zofija B. Vilkienė. gyv.

Talbot
Mass.,
ir Povilu, pagerbė šių metų 
lapkričio mėn. 19 d. spaudos 
darbuotojus: kun. Joną Klimą, 
ir kun. Kazį Mažutį. Pažymėti
na, kad Jonas Vilkas gražiai 
kalba lietuviškai ir domisi lie
tuvių literatūra. Jaunesnis jo 
brolis Povilas Vilkas yra kaip 
žurnalistas lankęsis Ispanijoje 
ir kalbėjęsis su Franko. Abu 
broliai yra Amerikoje gimę 
lietuviai.

187
Avė., Dorchester, 

su savo sūnumis Jonu 
į >agerbė

Lietuvis paskirtas kapi
tonu Vokietijoje

šiomis dienomis Juozas ir 
Marijona Žilinskai, gyv. So. 
Bostone, gavo žinią, kad jų 
sūnus Antanas Žilinskas, ku
ris yra JAV armijoj, Vokieti
joje, užsitarnavo ir gavo ka
pitono laipsnį. Jo žmonelė ir 
jų trijų m<tų amžiaus sūnelis 
yra Vokietijoje kartu su kapi
tonu. Linkime Antanui Žilins
kui kapitono laipsnį garbingai 
išlaikyti.

Paremkime džiovininkus
Vokietijoje yra dar nemažai 

lietuvių džiovininkų. Kas norė
tų Kalėdų proga padaryti 
jiems kokį džiaugsmą, gali ga
vę adresą nusiųsti kokią dova
nėlę betarpiai. BALF’o Bosto
no skyriaus nariai mielai pa
tarnaus, o reikalui esant pa
tarpininkaus. Visais Vokietijo
je esančių lietuvių džiovininkų 
reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Kun. Kazys Mažuti-;, 
50 W. 6t h St., So. Boston, 
Mass.

Lietuvis veda bylą prieš 
kinietį

Kinietis Shao Ti Hsu iš Bel- 
mont, Mass. Federalės valdžios 
agentų buvo suimtas kaipo 
prezidentas Pacific Trading 
(’orporation už exportavimą į 
komunistinę Kiniją draudžia
mų medžiagų. Jis kaltinamas 
už neteisingus pareiškimus iš
gaunant eksporto leidimą. Šią 
svarbią bylą Amerikos Fe
deralės vyriausybės vardu ve
da lietuvis advokatas Kazys J. 
Kalinauskas, kaipo Assistant 
United Statės Attorney. Svar
biausias liudininkas šioje bylo
je yra Michael Schwab, spė
riai ager.t prie International 
Trade, L’. S. Department 
Commerce iš New Yorko.

of

geraširdžių lietuvių, 
paremti Nekalto Pra- 
Seselių gražius dar-

Gražiai pavykęs pobūvis
Sekmadienio jx>pietę, XI-19, 

l>o mišparų, prisipildė didžiu
lė šv. Petro parapijos salė So. 
Bostone 
norinčių 
sidėjimo 
bus.

Tolokai įsikūrusios savo bu
veinę N. Pr. Seserys nuo lie
tuviškų parapijų bei centrų; 
pasiekiamos vos l>orą kartų 
metuose. Tačiau jautri moti
nos širdis nepamiršta nei vie
no savo vaiko, kur jis bebūtų. 
Daug yra tylių darbo talkinin
kių, kaip štai Antanina Ma
jauskaitė ar Magdalena 
kaitytė ir kitos, kurios 
dėlių malonumu aukoja 
savo sunkiai uždirbtą 
bet ir 
proga.
“Seselėms aš viską padary
čiau, kuo galėčiau joms padė
ti”. Esant taip nuoširdžioms 
bendradarbėms, kiekvienas 
darbas yra sklandus ir leng
vas.

Ausiu- 
su di- 
ne tik 
centą,

laisvalaikį kiekviena 
Tariant jų žodžiais:

ypač energingai ir 
jos pirmininkei p.
Šimkienei ir uoliai 
ir iždininkei p-lei 

Račkauskaitei. Ta-

Skautu Užuojauta
Sktn. prof. Ignui Končiui, 

dėl jo brolio a. a. Petro Kon
čiaus 
kiame 
kartu

»

tragiškos mirties, reiš- 
brolišką užuojautą ir 

liūdime.
Bostono liet. Skautės 

ir Skautai.

Mrs. Pranė Lapienė,
žinoma visuomenės veikėja, 

šiuo metu gyvenanti Long 
Island, N. Y., atvyko į Bosto
ną tikslu aplankyti savo iš Vo
kietijos atkviestus tautiečius, 
būtent. Faustą Kiršą, Bernar
dą Brazdžionį ir Stasį Santva
rą.

Amerikos žmonės užmoka 
krauju už padarytą klaidą, bū
tent, pripažinimą Sovietų Ru
sijos 1933 m. Tas davė progą 
sovietams prasiskinti kelią į 
draugiškumą su Jung. Vaisty
tomis ir pradėti akciją prieš 
kiekvieną laisvą tautą ir net 
prieš mūsų kraštą.

Antras pasaulinis karas dar 
labiau sustiprino Sovietų Rusi
ją. Ji pavergė Lietuvą ir kitas 
Balti .jos valstylres, lamkiją, 
Čekoslovaki ją, Balkanus. Jeigu 
JAV dabar pripažintų komu
nistinę Kiniją, tai pasikartotų 
ta pati klaida, kuri buvo pada
ryta 1933 m. šiandien visoje 
Kinijoje sakoma: ‘“Viena die
na komunistu vergijoje yra 
žiauresnė už 30 dienų Japoni
jos vergijoj”.

Sovietų Rusi ja kėsinasi pa
vergti visą pasaulį. Korėjos 
karą komunistai pradėjo, kad 
užkariautų visą Aziją ir po to 
brautis į kitus kraštus. Euro
poje gaisro pradžia gali būti 
Berly ne.

Ar mes. amerikiečiai galime 
būti ramūs ir leisti, kad mūsų

be ati- 
turime

skelbia

kuri
Tada jis 
kuriame

Bostone apsi- 
skaičius iš 

tremti- 
veikėjų. 
nemažai 
čia nuo

Bostonas, kuris yra vadina
mas “europietiškiausiu Ameri
kos miestu”, yra vienas di
džiųjų lietuvių centrų Naujoje 
Anglijoje.

Kultūrinis lietuvių gyveni
mas, kad ir sunkiai, bet pama
žu vis stiprėja,
gyveno nemažas 
Vokietijos atvykusių 
nių, buvusių žymių 
Bet Bostone yra ir 
anksčiau atvykusių ir
seniau gyvenančių kultūrinin
kų, asmenybių, kurios turi ne
mažai nuopelnų lietuvybei, lie
tuviškai kultūrai. Viena tokių 
žymių asmenybių Bostone yra, 
Žemaičių žemės sūnus, dabar
tinis lietuvių parapijos klebo
nas kun. Pranas Virmauskis. 
Jis įsteigė lietuvišką Bostono 
mokyklą, jis įsteigė Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų vienuo
lyną Bostone, kuris lietuviškoj 
Bostono visuomenėje suvaidins 
nemažą vaidmenį. 0 Lawrenco 
lietuvių visuomenė ir šiandien 
semiasi sau dvasinių jėgų kun. 
Virmauskio pastatytoje bažny
čioje.

Čia patiekiu kelias gerb. kun. 
Virmauskio informacijas bei 
mintis, pareikštas vieno pasi
kalbėjimo proga.

Būtų įdomu sužinoti, kaip ir 
kada įsisteigė Bostono lietuvių 
parapija?

Kaip kitomis, taip ir šia pro
ga daugiausia parengiamojo 
darbo atiteko Bostono gildos 
valdybai, 
sumaniai 
Veronikai 
sekretorei 
Marijai
čiau darbe talkininkavo ir dau
gelis kitų rėmėjų kaip p. Mag
dalena Masionienė, p. Juozas 
Masionis, p-lė Elena Račkaus
kaitė. Buvo ir tokių, kurios 
aukojo netik savo' triūsą, bet 
ir vaišes. Tai Marija Račkaus
kienė. Antanina Majauskaitė 
ir Magdalena Ausiukaitė. Jos 
gražiai pavaišino svečius kavu
te pačios apmokėdamos 
jos išlaidas tuo būdu 
padidino pelną.

Daugelis dalyvių
gražių dovanėlių ir gausiai au
kojo pinigines aukas įvairio
mis intencijomis, koplyčios 
statybai ir kt.

Šia proga gildos valdyba 
reiškia gilią padėką visiems 
dalyviams., maloniai prisidėju- 
siems prie šio parengimo savo 
darbu, dovanėlėmis ir auko
mis.

Tai yra gražus pavyzdys 
krikščioniškos artimo meilės, 
kuri reiškiasi ne žodžiais, bet 
darbais. V.K.

visas 
žymiai

atnešė

Kun. Pr. Virmauskis

Atidėliojimas gali būti pražūtingas 
kraštas ir kiti pasaulio kraštai 
būtų komunistų pavergti! Ne, 
mes turime veikti ir tai 
dėliojimo. Veikime, kol 
laisvę.

So. Bostono lietuviai
masinį susirinkimą trečiadie
nį, lapkričio 29 d„ tuojau po 
pamaklų (apie 8 vai. vakare), 
bažnytinėje salėje, Mest Fifth 
Street. So. Boston. Kalbėtojai 
aiškins aktualiuosius klausi
mus. Mes, lietuviai esame da
lis to pas alio, kuris kovoja 
prieš didžiausią blogylrę — ko
munizmą. Mes įsame šio kraš
to lygiateisiai piliečiai. Taigi 
privalome rūpintis ir veikti, 
kad mūsų kraštas išliktų lais
vas nuo komunizmo ir kad 
mūsų tėvų kraštas — Lietuva 
ir kiti kraštai būtų išlaisvinti 
iš komunistų vergijos.

Taigi trečiadienį, lapkričio 
29 d. vakare visi laisvi lietu
viai ateikite į šv. Petro lietu
viu parapijos bažnytinę salę, 
VV. Fifth Street, So. Bostone, 
išklausyti kalbu ir pakelti bal
są prieš barbarišką ir ateistinį 
komunizmą.

Bostone lietuviai neturėjo 
tuo metu savo kunigo. Susi
laukę iš Žemaitijos klieriko 
Juozo A. Griciaus, jie padėjo 
jam įstoti į Bostono vyskupi
jos kunigų seminariją. Po ke
lių metų jie paprašė tuometi
nio Bostono vysk. VVilliams 
suteikti klierikui Griciui kiek 
anksčiau kunigystės šventi
mus. Tokiu būdu 1895 metais 
klierikas J. A. Gricius tajx> 
kunigu ir ėmėsi organizuoti 
Bostono lietuviams parapiją.

Pamaldas pradžioje jis laikė 
vokiečių bažnyčioje Shawmut 
gatvėje, vėliau Broadvvay sa
lė je, * didžio jo je South Bostono 
gatvėje. Tada dar lietuvių bu
vo nedaug, ir tie buvo išsimė
tę po visus Bostono priemies
čius.

Lietuvių skaičiui didėjant 
kun. Gricius nupirko žemės

Juozas Aleksevičius 
(Aleck),

lapkr. 18 d., mirė metus sir
gęs, miesto ligoninėje. Velionis 
buvo tik 36 metų amž. Gyve
no 169 W. 5th St. Gimęs ir 
augęs So. Bostone. Paliko 
žmoną ir brolius. Laidojamas 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios Naujos Kalvarijos kapinė
se lapkr. 21 d., 9 v. r.
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LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.
šeštadienį, lapkričio 25 dieną, 11 valandą rytą. Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

parapijos 
Bus ren- 
ir svars- 
reikalai. 

ir visi
rūpi lietu-

LITHl ANIAN RADIO HOl’R
366 West Broadvvay South Beston 27, Mass,

Telephonai: SOuth Boston 8 6608 arba NOrvood 7-1449

sklypą su nameliu 7-je gatvėje 
ir pastatė koplytėlę, 
kiek laiko sudegė, 
pastatė tą pastatą,
šiandien yra salė bei koplytėlė.

Po jienkerių metų Bostono 
lietuvių tarpe atsirado nesuta
rimų. Dalis lietuvių atskilo 
nuo kun. Griciaus parapijos, 
sutvėrė komitetą ir pradėjo 
organizuoti naują parapiją. Jie 
rinko aukas ir nupirko žemės 
sklypą. Patiems žmonėms va
dovaujant, kontraktorius pa
statė dabartinę šv. Petro baž
nyčią. Atsirado vėl nesutari
mų — vieni norėjo atsikviesti 
“nepriklausomos” bažnyčios 
kunigą (“nezaliežniką”), kiti 
norėjo tikro katalikų kunigo 
ir net galvojo tokį atsikviesti 
iš Lietuvos. Taip naujoji baž
nyčia ir išbuvo porą metų be 
jokio kunigo.

Kai galų gale žmonės pa
klausė arkivyskupo ir nutarė 
bažnyčią pavesti tikram kuni
gui, Bostono arkivyskupas lei
do bažnyčią atidaryti trims 
mėnesiams išbandyti. Ji buvo 
pavesta lietuviui, kun. Jonui 
Žilinskui. 1904 metais sausio 
mėn. 31 d. jis pašventino baž
nyčią, atlaikė pamaldas ir pa
sakė pamokslą. Dabar žmonės 
galutinai bažnyčią pervedė ar
kivyskupijai, nors dar liko bū
relis nepatenkintųjų, kurie iš
kėlė teisme bylą. Išmokėjus 
organizatoriams bei statyto
jams skolą ir reikalui galuti
nai susitvarkius, 1908 metų 
rugsėjo mėn. 7 d. bažnyčia bu
vo viešai ir iškilmingai pašven
tinta.

Bostoną kun. Gricius apleido 
1914 metais. Salė 7-je gatvėje 
perėjo Dangaus Vartų parapi
jos žinion. Parapijiečių noru ir 
pagalba, prelatui d r. K. Urbo
navičiui klebonaujant, salė jre- 
i-ėjo šv. Petro parapijos žinion 
ir nuosavybėn.

Įdomu būtų sužinoti, kiek 
dabar Bostone lietuvių?

Bostone šiuo metu yra apie 
6,000 lietuvių. Praktikuojančių 
bus apie 5,000.
atvykusiųjų bus

St. Liepas ir J. Kačinskas
š. m. lapkričio mėn. 26 d.

išvyksta į VVorcester rengiamą 
lietuvių koncertą.

Nauji Lietuvių Kultūros 
rėmėjai Bostone:

1950 m. rugsėjo mėnesio įsi
rašė ir pasižadėjo mokėti po 
$1 kas mėnesį šie asmenys: S. 
Strikaitienė, 2. kun. E. Petre- 
levičius, 3. Kazys Aukštikal
nis, 4. J. Ulpienė, .5. Mrs. Mar- 
tha Goniprovv, 6. Marijus Bly
nas, 7. Juozas Kurapka, 8. 
Vincas Vasiliauskas, 9.‘ Pov. 
Nikolskis, 10. Aid. Labuckaitė, 
11. B. Makaitis.

Liet. Kult, rėmėjams ir 
Lituanist. mokyklos 

tėvams
Liet. Kult. Rėmėjų Bostone 

metinis susirinkimas kviečia
mas š. m. lapkričio 25 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. 
salėje, W. Fifth St. 
karna nauja valdyba 
tomi kiti svarbūs
Kviečiami visi nariai 
tautiečiai, kuriems 
viškos kultūros reikalai.

Tą pačią dieną 6 vai. toje 
pačioje salėje įvyks Lituanis
tikos mokyklos tėvų susirinki
mas. Visi tėvai yra kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba ir Mokyklos 
’ Vedėju*.

Neleisime jokiai lita
nijai pasilikti mūsų 

tėvų žemėje 
Neseniai lietuvių katalikų 

auditorijoje Cambridge, Mass. 
buvo surengtas bankietas 
sponsoriams pagerbti. Jo metu 
BALF 60 skyriaus pirminin
kas B. Jakutis pasakė patrio
tišką kalbą, kurioje pareiškė, 
jog laiminga Lietuva tik tuo, 
kad prieš 100 metų pradėjo 
bėgti lietuviai Amerikon iš ca
ro jungo, o dabartiniai mūsų 
broliai ateiviai ištrūko iš kru
vinojo Stalino nagų. Mes ame
rikiečiai ii viso pasaulio lietu-

Iš Vokietijos 
apie 600.

parapija davė

dabar sudaro: dv. vadas kun. 
J. Vaitekūnas, pirm. P. Dau
kantas, rašt. p. Jakutis.

Ar yra Bostone lietuvių, ku
rie būtų kokie nors aukšti pa
reigūnai mokslo ar savivaldy
bės įstaigose?

Yra. Adovokatas J. Griga
lius, adv. K. Kalinauskas, adv. 
A. Jankauskas, dr. P. Jakima
vičius, dr. Pr. Galinis, dr. 
kelionis, dr. Dusevičius, 
Landžius ir kiti.

Koks Jo Ekscelencijos 
tono Arkivyskupo ir jo 1 
jos nusistatymas lietuvy lies ir 
lietuvių atžvilgiu.

Iš viso atrodo,' kad lietuviai, 
kunigai ii- pasauliečiai, turi 
gerą vardą arkivyskupijoje. 
Kardinolas O’Connell yra vie
šai gyręs lietuvius kunigus ir 
žmones. Jo Ekscelencija Arki
vyskupas Richard J. Cushing 
mielai lankosi lietuviškose 
įstaigose ir pobūviuose. Jis 
yra mums labai palankus.

Į ką, Jūsų nuomone, mums 
lietuviams katalikams reiktų

Mi-
dr.

Bos- 
kūri-

šiandien daugiausia kreipt dė
mesį?

Šios parapijos organizato
riai, kaip Žilvyčiai, Pičiulin- 
giai, Padolskiai, Dusevičiai, 
Adomavičiai, Kasperavičiai ir 
kiti, važinėjo jki Amerikos 
miestus bei miestelius, siekė 
net tokias valstijas, kaip 
Rhode Island, New Hampshire, 
Maine, rinkdami aukas šiai 
bažnyčiai pastatyti. Ją pasta
čius Čaplikai, Šokai, Žiobos, 
Jakimavičiai ir kiti stojo už 
tai, kad toji bažnyčia pasilik
tų lietuviams katalikams. Sa
vo darbą ir aukas jie skyrė 
lietuvybei ir katalikybei.

Praėjo daug metų. Šios baž
nyčios tikslas nepasikeitė. Ji 
tarnauja lietuviams katali
kams. Mums reikia daugiausia 
dėmesio kreipti į tai, kad j>er 
savo lietuviškas organizacijas, 
spaudą, veiklą, mokyklas ir tt., 
pasitarnautume mūsų tautai 
ir Dievo garbei. Tokiu būdu 
išpildysime ir parapijos kūrėjų 
troškimus.

Girdėjau, kad 
nemažai kunigų?

Bostono parapija yra davusi II 
jau apie 37 kunigus. Bostoniš- II 
kių yra pas Tėvus Marijonus, Į 
Jėzuitus, Pasionistus ir Domi- I 
ninkonus.. Tėvas Kazys Veng-jII 
ras. MIC., klebonauja net Ar- I 
gentinoje, o Tėvas Pranas Ja- I 
kimavičius, S. J., misionieriau- I 
ja Indijoje.

Nuo kada į Bostoną atsikėlė I 
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese- I 
rys? Kiek jų dabar yra ir ką I 
jos veikia?

Į Bostoną Seselės anksčiau! I 
atvažiuodavo iš Cambridge! I 
lietuvių parapijos. Jos čia mo-į II 
kė vaikus tikybos ir puošdavo I 
parapijos bažnyčios altorių. 
1942 m. jos atsikėlė gyventi į 
Bostoną, į tuos namus, kur irljl 
dabar gyvena 7-je gatvėje.. 
Šiuo metu Seselių Bostone yral 
12. Jos dirba mokykloje, kuri 
įsisteigė 1945 metais. Šiuo me- Į 
tu ją lanko 470 vaikų, iš jų ki-ij 
tataučių yra apie 30. Tai ai-Į 
riai, italai ir keli prancūzai. I

Nuo kada Bostone veikia A.4 
L. R. K. Federacijos skyrius?) 
Kokios maždaug parapijos su-l 
daro Naujosios Anglijos Fede-į 
racijos apskritį?

Bostone Federacijos skyrius! 
įsteigtas 1918 m. Svarbiausi 
Naujosios Anglijos apskrities^ 
centrai yra Bostonas. Brock-i 

▼ 1 tonas, Lawrence, Lovvelis, Na
riai atstatysime Lietuvą ir ne- shua, Worcesteris, Cambridge, 
leisime jokiu; mūsų tėvų žemė- Norvvoodas, Providence ir kt. 
je pasilikti Koresp. Federacijos apskrities valdybą
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yra 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.

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.

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

administracijos adresas: — 
AIDAI. Kennebunk Port, Maine
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