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RESPUBLIKONAI KALTINA 
TRUMANĄ

nepastebėdami tikrųjų 
Rusijos siekių. Jung. 
Valstybės “prarado ini
ciatyvą” jau 1945 m. Pri
minę Korėjos karą, nuro
do, kad nebuvo pasiruoš
ta atremti komunistų 
puolimo. Ragina atgauti 
iniciatyvą.

Vashington, D. C. — 
Senato užsienio reikalų 
komiteto visi keturi res
publikonai nariai užsi
puolė Trumano adminis
tracijos politiką Toly- 
muose Rytuose. Jų žo
džiais: “Amerikos žmo- 
r'<? nedovanos tiems, ku
rie ''ra atsakingi už klai
das”.

Teturi senatoriai res- 
n ’ li’ orai — Alexander 
Wi!ey iš Wisconsin, H. 
Aleriander Smith iš New 
Jersey, Bourke B. Hi- 
ckenlooper iš Iowa, ir 
Henry Cabot Lodge, Jr. 
iš Massachusetts — išlei
do manifestą, kuriuo kal
tina prezidentą Truma
ną ir valstybės sekreto
rių Dean Acheson už pa
skatinimą komunistus 
pulti Korėjos respubliką. 
Paskatino juos savo ne
apdairia politika Toli
muose Rytuose. Jie taip 
pat pareiškė, kad sena
torius Vandenberg, res
publikonas, kuris dabar 
serga, sutinkąs su jų ma-

l CIO plieno darbininkų 
unijos vadovybė pranešė, 
kad 5,000 Tennessee An
glies, Geležies ir Geležin
kelio bendrovės darbinin
kai sustreikavo. Streiko 
priežastis ta, kad ben
drovė atsisakė tartis su 
unija darbą paskirstant.

Rajdonleil užgrobė 
žibalu

Hong Kong, Kinija — 
Komunistų Peiping radio 
pranešė, kad kiniečių ka
reiviai Shanghai’juj už
grobė Amerikos ir Britų 
bendrovių žibalo sande
lius. Žibalą konfiskavo ir 
pasiuntė į Peiping teig
dami,, kad tas žibalas 
priklauso Ekonominės 
Kooperacijos adminis
tracijai ir todėl esą ko
munistinės valdžios nuo
savybė.

Plieno darbininkų streikas
Birmingham, Ala.,

Respublikonai senato
riai tvirtina, kad prezi
dentai Roosevelt ir Tru- 
man, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijose 1945 m., 
pasodino į traukinį “mū
sų laikų didžiausią tragi- 
ją” dėl savo “aklumo”

SUVARŽO KOMUNISTUS
Washington, D. C. — 

Kongresas yra nusitei
kęs duoti prezidentui 
Trumanui dar daugiau 
teisių. Kongresas taip 
pat yra pasiruošęs priim
ti griežtus įstatymus 
prieš subversyvius, sa- 
botažninkus, komunis
tus ir jų pasekėjus. Pre
zidentas Trumanas davęs 
suprasti, kad jis yra 
priešingas Mundt - Fer- 
guson - Nixon įstatymui, 
kurį priėmus komunistai 
ir komunistų fronto or-

ganizacijos turėtų regis
truotis. Tuo tarpu Jo
seph W. Martin, kongres- 
manas iš Massachusetts, 
reikalauja tuojau priimti 
Mundt - Ferguson - Ni- 
xon įstatymą.

“Nėra nei logiška, nei 
saugu kariauti Korėjoje, 
vykdyti mobiliz a c i j ą, 
įvesti 
trolę 
nius, 
leisti 
vai švaistytis Ameriko
je”, sakė Martin.

krašte kainų kon- 
ir pakelti mokes- 
o tuo pačiu metu 

komunistams lais-

NEPAPRASTAS LDS SEIMAS

‘sday),RUGPLOTIS (August), 15 D., 1950 M.ANTRAI

Nauji kariuomenės transportai atvyksta prie Korėjos krantu.

VIENINGA EUROPOS ARMIJA
Strasbourgas 

piūčio 11 d. Europos Ta
ryba didele balsų daugu
ma priėmė rezoliuciją 
įsteigti suvienytą Euro
pos armiją. Balsuota bu
vo po Winston Churchi- 
lio kalbos, kai jis įspėjo, 
kad Europą laiko priden
gusi nuo komunistinės 
agresijos tik Amerikos 

ri 
delis kiekis atominių p{ 
bombų sulaiko rusus. Jis 
dar pažymėjo, kad rusai 
dabar turi šešis ar septy
nis kartus didesnę armi
ją negu visa Vakarų Eu
ropa. Prašė Jung. Valst. 
ir D. Britaniją tuojau 
siųsti didesnes pajėgas į 
Europą. Kreipdamasis į 
susirinkimo d a ly v i u s 
prašė pasisakyti už jung
tinę Europos armiją, įi- 
mant ir Vakarų Vokieti
jos dalinius.

Už vieningos Europos 
armiją pasisakė 89, 5
balsai prieš ir 27 susilai
kė. Susilaikė Švedijos ir 
kitų Skandinavijos 
tų atstovai ir kai 
britų darbiečiai. 
balsavo socialistų 
jos atstovai.

Susirinkimas vienbal
siai priėmė ir kitą rezo
liuciją, smerkiančią ko
munistų agresiją pieti
nėje Korėjoje.

Rug-

kraš- 
kurie 
Prieš 
parti-

Vokiečiai "išsižada''

Administracijai Tel. SO 8-2680 SIX CENTS.

KALĖJIMAN 11 KOMUNISTŲ 
VADŲ

Nuteisė svetimšalį

Š. m. rugsėjo 18 d. Šv. Petro lietuvių parapijoj, 
So. Boston, Mass., šaukiamas nepaprastas Amerikos 
Lietuvių Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
seimas. Seimas bus pradėtas šv. Mišiomis ir pa
mokslu parapijos bažnyčioje. Po pamaldų bus posė
džiai bažnyčios salėje, W. Fifth Street.

Kiekviena LDS kuopa, turinti nors ir 5 narius, 
siunčia į seimą vieną atstovą, jei nėra daugiau de
šimties narių, arba po vieną atstovą nuo kiekvienos 
dešimties narių, jei yra daugiau; likutį virš dešim
ties narių laikyti pilna dešimtimi. Apskritys siunčia 
po du atstovus. Atstovų įgaliojimus turi pasirašyti 
kuopų bei apskričių valdybos (dvasios vadas, pirmi
ninkas ir sekretorius).

LDS kuopas ir apskričius prašome tuojau su
šaukti nepaprastus susirinkimus ir išrinkti atsto
vus. Atstovų įgaliojimus prieš seimą siųskite Centro 
Valdybai, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

LpS Centro Valdyba 
Kun. P. M. Juras, pirmininkas

Antanas F. Kneižys, sekretorius.

Rytprūsių

New York, N. Y. 
deralė valdžia reikalauja 
vienuoliką komunistų va
dų, kurie buvo nuteisti 
už sąmokslą mokyti ir 
raginti nuversti šio kraš
to valdžią, tuojau paso
dinti kalėjiman. Jie su
daro saugumui pavojų.

Komunistų vadai gavo 
įsakymą ketvirtadienį, 
rugpiūčio 17 d., ateiti į 
Federalį teismą ir įrody
ti, dėl ko jų užstatos 
(bonds) neturėtų būti 
atšauktos. Jeigu teismas 
pripažins, kad valdžios 
reikalavimas yra rimtas, 
tai komunistų vadai tuo
jau bus areštuoti ir pa
sodinti į kalėjimą, kur 
jie turės atlikti bausmę 
nuo trijų iki penkių me
tų ir užsimokėti piniginę 
bausmę po $10,000.

Komunistų 
nuteisti New 
lio 14 d. Jie 
dabar Jung.
apeliacijos teismas 
piūčio 1 d. teismo spren-

Fe- nistai pareiškė, kad jie 
apeliuosią į Aukščiausįjį 
Teismą.

Būdami laisvėje savo 
agitacinėmis kalbomis ir 
raštais jie ir toliau sklei
džia komunistinę propa
gandą ir kiršina šio 
krašto gyventojus, kas 
sudarė pavojų saugumui, 
ypač Korėjos karo metu.

Harry Bridges, vakarų 
uosto darbininkų vadas, 
jau pasodintas kalėji
mam Jis nuteistas už me
lagystę.

Haverstraw, N. Y. —

Kriminalis teismas nu
teisė Helge Sigurd Bror- 
son, 37, gimusi Švedijoj, 
$25 pinigine bausme už 
tai, kad jis pareiškė, jog 
“yra labai blogai gyventi 
Jung. Valstvbėse”. Dėl 
to jo pareiškimo kilo 
riaušės valgykloje. Poli
cija perdavė Brorsson 

to-*- T^nTTiY-1------ Mjiį<r^joftdępartaiųen- dimą patvirtino. Kohįu-
pasitraukė iš tos parti
jos ir išėjo prieš sovietų 
Rusiją. Jis sakė: “Rusi
ja aiškiai pasirodė agre
sorių” Korėjoje. Ji yra 
karo padėtyje su Jung. 
Valstybėmis.

Wallace sakė, kad jis 
prieš 6 mėnesius tikėjo, 
kad Rusija nori užbaigti 
nesusipratimus su vaka
rų pasauliu, ir pridėjo: 
“Aš dabar tikiu, kad Ru
sija nori tęsti šaltąjį ka
rą savais apskaičiavi
mais”.

lutinai Vokietijos sienos 
gali būti nustatytos tik 
taikos sutartimi.

Wallace kaltina Sovietus
New York, N. Y. — 

Henry A. Wallace, buvęs 
progresyvių partijos pir
mininkas ir organizato
rius, kurį visomis ketu-

tui. Nustatyta, kad pra
eitą gegužės mėn. jis iš
lipo iš laivo ir pasiliko 
Corpus Christi, Texas. 
Jis sulaužė įstatymą.

Stiprina apsaugą
Washington — U.S.

Kanada greitina radaro 
apsaugos tinklo darbus 
apie šį kraštą ir Kanadą. 
Skubiai atliekami darbai 
$85,000,000. Šį reikalą iš
judino komunistų užpuo
limas Pietų Korėjoje.

SĄMOKSLININKAI PRIEŠ 
TAIKĄ

ir

vadai buvo 
Yorke spa- 
apeliavo, ir 

Valstybių 
rug-

Nuteisė 12 raudonųjų
Athenai, Graikija —

Ketvirtadienį, rugp. 10 
d., graikų karinis teis
mas nuteisė 12 komunis
tų, pogrindžio narių. Jie 
buvo kaltinami ir pripa
žinti kaltais 
išdavystę, 
subversyvę 
iki 1949 m.
donieji nuteisti iki gyvos 
galvos kalėjiman, o 8 ki
ti nuteisti kalėjiman nuo 
10 iki 20 metų.

už žudymus, 
sabotažą ir 
veiklą 1947 

Du kiti rau-

Berlynas — Komunis
tinės Rytų 
parlamentas 
susitarimą, 
dideli Rytų 
žemės plotai perleidžiami 
Lenkijai. Susitar imas 
datuotas liepos 6 d. nu
stato Oder - Neisse upių 
liniją, kaipo amžiną sie
ną tarp Lenkijos ir Vo
kietijos. D. Britanijos, 
Amerikos ir Vak. Vokie
tijos pareigūnai įteikė 
protestą prieš tokį svar
bų vienašališką Rytų Vo
kietijos misijos susitari
mą Varšuvoje. Pranešė
jas trijų vyriausybių 
vardu pareiškė, kad ga-

Vokietijos 
ratifikavo 

pagal kurį
Vokietijos

Lake Success, N. Y. — 

Ketvirtadienį, rugp. 10 d. 
JAV atstovas , Warren 
R. Austin, kalbėdamas 
apie šiaurės Korėjos vy
riausybę pabrėžė, kad 
tai yra Rusijos įrankis, 
kuriuo siekiama sunai
kinti Korėjos respubliką 
rusų tankais ir kanuolė- 
mis. Jis sakė, kad Sovie
tų Rusija galėtų tuojau 
sulaikyti šiaurė Korėjos 
karą, jeigu ji tik norėtų.

Rusijos atstovas Jakob 
A. Malik sakė, kad tai 
esąs “šmeižtas”,
pripažino, kad Rusija 
pardavė ginklus šiaurės 
Korėjai 1948 m., kai 
vo ginkluotas jėgas 
traukė iš Korėjos.

Vadinasi, Rusija 
ginklavo šiaurės korėjie
čius, paliko savo kari
ninkus, kurie išlavino 
kariauti ir 1950 m. šiau
rės korėjiečiai Rusijos 
ginklais pradėjo karą. 
Šis Korėjos karas nėra 
korėjiečių, kaip jau dau
gelis pasakė, bet Rusijos

tačiau

karas su Jung. Valstybė
mis.

Devynios tautos taip ir 
negali numalšinti Mali- 
k’o, kad jis netrukdytų 
posėdžių savo kalbomis. 
Jos reikalauja, kad Ma- 
lik leistų svarstyti JAV 
rezoliuciją, bet Malik te- 
begieda savo nudėvėtą 
giesmelę.

sa- 
ati-

ap-

Sudaromas naujas belgų 
kabinetas

B rus sėli s, Belgija 

Princas Baudouin 
kvietė Paul van Zeeland 
į karališkus rūmus ir 
jam pavedė sudaryti 
naują ministerių kabine
tą. Duviesart vyriausybė 
atsistatydino tuoj po to, 
kai princas atliko prie
saiką, kaipo naujas vals
tybės valdovas. Paul van 
Zeeland yra socialkrikš- 
čionių (katalikų) parti
jos narys. Jis mano su
daryti ministerių kabine
tą tik iš savo partijos na
rių.

pa-

ŽINIOS
A Robert G. Menzies, Australijos premieras, rug

piūčio 11 d. išvyko į Jajoniją, kur tarsis su gen. 
Douglas MacArthur Tokio mieste.

A Oiav Meisdalshagen, Norvegijos finansų minis- 
teris, rugpiūčio 11 d. pranešė, kad Norvegijos gyny
bos biudžetas padidinamas iki 500,000,000 kronų 
(70,000,000). Normalus Norvegijos gynybos biudže
tas 280,000,000 kronų (42,000,000).

A Britų pareigūnas pranešė, kad lėktuvai ir laivy
nas saugos ir gins užsieninius laivus, kuriuos apšau
do komunistai iš pietvakarinių salų besiartinančius 
prie Hong Kongo. Praėjusią savaitę buvo apšaudyti 
trys laivai, įskaitant ir Amerikos laivą Steel Rover.

A Portugalijos premieras Antonio de Oliviera Sa- 
lazar nemano, kad Korėjos karas išsiplėstų į III-čią 
pasaulinį karą.

A U. S. mokslininkai rugpiūčio 11 d. išvyko į Attu 
Aleutų salose stebėti pilno saulės užtemimo, kuris 
įvyks rugsėjo 12 d. š. m.

A Katalikai veteranai rugpiūčio 12 d. prašė prezi
dentą Trumaną, kad šios savaitės antradienį pa
skelbtų viešos ir privačios maldos dieną už taiką.

A R- G. Riddell, naujas nuolatinis Jung. Tautoms 
Kanados delegatas, pradeda eiti savo pareigas nuo 
rugpiūčio 14 d. Jis yra paskirtas vietoje gen. A. G. 
L. McNaughton.

A Iš Tokio pranešama, kad daugiau kaip 36,000 
japonų registravosi tik pirmą dieną, kaip buvo pa
skelbta registracija į Japonijos policiją, kurios leista 
surinkti 75,000. Japonų laikraštis Yoniuri pranešė, 
kad buvo kai kurios aplikacijos užpildytos net savo 
krauju.

A Šv. Tėvas Pijus XII nuo rugpiūčio 14 d. pradeda 
atostogas savo vasarinėje rezidencijoje Castel Gan- 
dolfo, ir šiuo laiku privačioms ar specialioms au
diencijoms nepriims, bet važinės du kart į savaitę 
Romon Šv. Metų audiencijoms maldininkams Šv. Pet
ro Bazilikoje.

A Atstovų Rūmai 383 balsais prieš 12 nubalsavo 
duoti prezidentui Trumanui pilniausią galią kontro
liuoti kainas, algas ir racionavimą, kur tik jis matys 
reikalą. Dabar šį bilių svarsto Senatas.

A JAV derlius liepos mėn. padidėjo, kaip skelbia 
Agrikultūros departamentas.

A Praneša, kad dabar kiekvienas JAV kareivis 
Korėjoje kasdien gauna dėžutę alaus. Pradžioje to 
negalėjo padaryti, nes reikėjo karo ginklus gabenti į

. Korėją.



Antiadienis, Rugpiūčio 15, '50 darbininkas

■■ Nuo praėjusios savaitės amerikiečių ir kitų 
Jungtinių Tautų karinės pajėgos perėjo į kontrata
ką. Jos tikslas nėra dar stumti priešą atgal, bet su
laikyti vietoje ir išsaugoti bent siaurą žemės sklypą 
apie Pusan, kol bus sulaukta daugiau kariuomenės ir 
ginklų. Šiuo metu raudonųjų pajėgos vis dar yra 
3-4 kartus didesnės už Jungtinių Tautų. Dėl to padė
tis vis dar rimta ir svyruojanti. Atkaklūs mūšiai 
vystosi visu 140 mylių frontu, bet yra trys židiniai, 
kuriuose raudonųjų spaudimas yra pats smarkiau
sias.

■■ Pietų fronte, apie Chinju, komunistai buvo pra
siveržę jau visai netoli Pusan. Amerikiečių pajėgos 
kruvinose kautynėse juos atstūmė atgal ir užėmė 
palankias pozicijas prie pat Chinju. Valomi užnuga
ryje palikę atkirsti raudonųjų daliniai ir partizanai.

■■ Vidurio fronte rengiamasi pačioms smarkiau
sioms kautynėms, kokios buvo iki šiol. Raudonieji 
yra sukoncentravę labai stiprias pajėgas prie Chang- 
nyong ir Waegwan, abipus Taegu. Kai kuriose vie
tose perėję Naktong upę, ir pradėję pulti iš kairės 
Taegu pusės, praėjusio sekmadienio kautynėse buvo 
atblokšti atgal. Tik vienos dienos kautynės paliko 
2400 užmuštų ir paimtų į nelaisvę. Naujo puolimo ir Piety Korėjoje, amerikiečių pmėje, įvyko matekis smiriakitaaa, kariame lwv« griežtai pa- 
paties stipriausio laukiama antradienį, kai sueina s^yta prieš įsiveržėlius komunistus. Išreikšta padėka JAV te UK, Ti kraMą. Kalba
penkeri metai nuo Korėjos išlaisvinimo iš japonų prezidentas Dr. Syagmaa Bhee. Matome tekeltas vėliavas JAV, l’A te lkteėjaa 
okupacijos. Raudonieji rengiasi tą sukaktį kruvinai 
paminėti.

■a Šiaurės fronte, prie Pohang, amerikiečiai turėjo 
evakuoti karo aerodromą. Tankai yra dar palikę 
mieste, tačiau jis yra stipriai puolamas prasiveržu
siųjų raudonųjų dalinių ir partizanų.

m UN komisijai, kuri rengia raportą apie P. Ko
rėjos užpuolimą, buvo parodyti rusiški šoviniai 1950 
metų gamybos. Jie turi įrašus rusiškomis raidėmis 
ir arabiškomis citromis. Šie faktai prieštarauja Ma- 
liko tvirtinimui, kad Š. Korėjai buvo perleisti tik tie 
ginklai ir amunicija, kuri pasiliko rusams pasitrau
kus 1948. Ir kiti karo lauke rasti ginklai rodo, kad 
jie yra naujausios gamybos atgabenti iš Sovietų Ru
sijos fabrikų.

RUSŲ LAIVŲ JUDĖJIMAS 
VLADIVOSTOKE

ATIDARĖ SIENĄ
Gortzia, Italija — Sek

madienį, rugpiūčio 13 d., 
pirmą kartą nuo karo 
Venezia Giulia srities 
žmonėms leido pereiti 
Italijos - Jugoslavijos 
sieną. Apie 5,000 slavpkų 
ir italų perėjo sieną ir 
susitiko savuosius. Tai 
buvo didžiausias jiems 
džiaugsmas. Krautuvės 
šiame miestelyje buvo 
atdaros, tai atėjusieji iš
pirko visus daiktus.

Italijos ir Jugoslavijos 
vyriausybės su s i t a r ė 
kiekvieną sekmadienį a-

tidaryti sieną, kad žmo
nės galėtų sueiti. Tačiau 
visi turi turėti leidimus 
pereiti sieną.

“Laisvė”, mask o 1 į ų 
laikraštis lietuvių kalba 
Amerikoje, rašo: “Pasi
vaikščiokite miesto gat
vėmis (čia turima galvo
je Vilnius) ir kiekviena
me istoriniame pastate 
jūs pamatysite lentelę — 
“Senovės paminklas sau
gomas įstatymu”. Tai 
liudija, kad Lietuvos sos
tinėje senovės paminklai

a
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Kerėjos fronte padėtis kinta. Juodos strėlės rodo amerikie
čių kontratakos kryptis.
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CAfJfLLAC PONTIAC
WM. H. BASSETT CO.

1782 Main St. 33 Main St.
j BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.

AMERIKOS RAUD. KRYŽIAUS 
KRAUJO PROGRAMA

Tokio — Svaigiausia
me rusų Sibiro uoste 
Vladivostoke pastebimas 
didelis laivų judėjimas. 
Iš Juodųjų ir Baltikos 
jūrų daug į ten plaukia 
laivų, kurie gabena grū
dus ir kitokius maisto 
produktus. Kai kurie iš 
tų laivų yra Rusijos gau
ti iš Amerikos laike pra
eitojo karo skolinimo - 
nuomavimo pagrindu.

Tokių laivų Rusija dar 
turi 83. Šis laivų judėji
mas aiškinamas tuo, kad 
Sibiro geležinkelis yra 
užimtas amunicijai ir 
ginklams gabenti Korė
jom

Mtotalja tetom Ilgas
ttetarit, Mich. = CIO 

unija 
Ford

auto darbininkų 
ttamha attėiku
Motor bendrovės vado
vybei, jeigu ji nepakels 
algų. Darbininkų vadai 
įrodinėja, kad pragyve
nimo kainos pakilo tiek, 
kad darbininkai negali 
išsiversti.

Kiek Europa reikta 
dmziju?

Perplaukė kanalu

Karo

atgabentųjų kolonistų 
negailestingai naikina
mi, kad net reikia prie 
kiekvieno paminklo pri
kalti lentelę, primenan
čią įstatymų apsaugą, ko 
anksčiau nereikėjo, nes 
kiekvienas lietuvis jam 
brangias senovės lieka
nas nelietė. Tokios griež
tos apsaugos reikalas at
sirado tik dabar, kai at
sirado gyventojų Lietu
voje, kuriems nebrangi 
nei pati Lietuva, nei jos 
praeitis. Pagaliau ir Lie
tuvos meniškųjų bažny
čių pavertimas grūdų, 
baldų ir panašiais sandė
liais, pakankamai ryškiai 
byloja, kiek dabartiniai 
Lietuvos okupantai kul
tūringi ir įvertina meno 
vertybes.

Franfurtas
specialistų nuomone, Va
karų Europai apginti rei
kalingas 35-kių, gerai 
apginkluotų divizijų mi
nimumas. Pastar o m i s 
dienomis vienas prancū
zų generolas išsireiškė, 
kad toks minimumas yra 
nesusipratimas. Jis sako 
— reikia ne 35-kių divi
zijų, bet 75-kių, kad Va
karų Europa galėtų sėk
mingai gintis prieš rusų 
komunistų agresiją.

Dover— Rugpiūčio 8 d. 
amerikietė F 1 o r e n c e 
Chadwick iš San Diego, 
Kalif., perplaukė per 13 
vai. 28 min. Anglijos ka
nalą. Tuo ji sumušė ligi 
šiol moterų plaukikių pa
statytą rekordą, nes 
1936 m. Gerttude Ederle 
tą pačią ktyptimi per
plaukė šį kanalą per 14 
vai. ir 31 min. Miss Chad- 
wick pradėjo plaukti iš 
Prancūzijos pusės nuo 
Cap Gris Nez ir išlipo 
Anglijoje Dover apylin
kėse.

Aukojamas kraujas išgelbs- 
ti tūkstančius gyvybių Ame
rikos ligoninėse. Tad ši U. S. 
Raudonojo Kryžiaus progra
ma yra labai svarbi. Dėka šio 
vajaus Am. R. Kryžius daug 
surenka šios gyvybę gelbstin- 
čios medžiagos ir pristato, 
kur ji reikalinga.

Kraujo programą vykdo 30 
Raudonojo Kryžiaus surinki
mo skyrių, iš kurių daugiau 
kaip 1,600 Amerikos ligoninių 
gauna reikalingą gyvybių iš
gelbėjimui kraują.

Kraujo aukotojas gali atei
ti į surinkimo centrą indivi
dualiai arba, kaip narys ku
rios nors įstaigos, įmonės, 
organizacijos ar religinės 
bendruomenės. Atvykęs užpil
do trumpą Manką ir aukoja 
vieną puskvortę kraujo. Per 
metus žmogus gali aukoti 
kraujo tik apie 5-kis kartus.

Aukotojo kraujas pasiun
čiamas į labaratoriją, kur jis 
ištiriamas ir priskiriamas ati
tinkamai kraujo grupei. Iš 
čia atitinkamame stikliniame 
inde su pažymėjimu “whole 
blood" siunčiamas į centrą, o 
jau iš ten, — kur labiausiai 
reikalingas. Ligoninės, kurios 
sudaro kraujo rezervus, sau
goja kraują tam tikruose šal
dytuvuose, iš kur gydytojai, 
chirurgai ar ligoninių admi
nistracija išdalina kraują pa
gal pareikalavimus. Jie pa
prastai prašo, kad ligonis, kai 
pasveiksta, jo giminės ar ap
skritai kas nors iš pažįstamų, 
aukotų puskvortį kraujo.

Kai kurios ligoninės turi iš 
Raudonojo Kryžiaus “blood 
banks” ir reikalauja $25.00 
arba $30.00 už puskvortę

kraujo. Tačiau jos nereikalau-' 
ja jokio mokesčio, jeigu ligo
nis sutinka aukoti du pus- 
kvorčius kraujo, kai pasveiks
ta.

Kraujas, nors ir visą laiką 
laikomas šaldytuve, po trijų 
savaičių pradeda sugesti, jei
gu lieka neišnaudotas. Tada 
jis atgal grąžinamas į Raudo
nojo Kryžiaus centrą ar tie
siog į labratoriją, kuri yra 
sudariusi sutartį su Raudo
nuoju Kryžiumi. Čia tam tiks
lui mašinomis išskiriama iš 
kraujo plazma, tai yra tas 
skystis, kuriame plaukioja 
kraujo kūneliai, taip vadina
mi kraujo rutuliukai Kraujo 
plazma, sušaldyta arba pa
keista į miltelius, siunčiama 
atgal į ligonines, kur vartoja
ma gydymui nuo įvairių ligų, 
ypač gydymui inkstų ir kepe
nų ligų, apsaugojimui nuo ty
mų ir įvairiose operacijose 
pagreitinimui kraujo sukre
kę jimo.

Atskirti nuo plazmos raudo
nieji kraujo kūneliai taip pat 
grąžinami į ligonines, kur 
vartojami kovai su anemija.

Po karo vieną mėnesį A. 
Raudonasis Kryžius buto nu
stojęs vykdyti šią programą, 
tačiau kraujo trūkumas pasi
darė toks didelis, kad priva
čių gydytojų komitetas ir 
chirurgai vėl kreipėsi į Rau
donąjį Kryžių su prašymu, 
kad vykdytų kraujo rinkimą. 
Taip pat kariuomenė ir laivy
nas prašo vykdyti kraujo 
programą. Laike praeitojo 
karo kraujas buvo renkamas 
vien tik armijai. Dabar jis 
reikalingas kariuomenei, civi
linėms ligoninėms ir civilinei 
gynybai. C.C.

- * i.

JIE LIETUVIŲ NEPAKENČIA

Jaunieji už vienį pasaulio 
valstybę

Greenuich, Conn. —
Šiame mieste įvyko su
važiavimas studentų fe- 
deralistų, jaunimo orga
nizacijos, įsteigtos 1942 
m. Priimta rezoliucija, 
kurioje, prašoma Jung. 
Valstybės sudaryti pa
saulio valstybės planą. 
Ralph H. Condit pareiš
kė, kad toks planas rei
kalingas atremti Sovietų 
Rusijos siekimą užvaldy
ti pasaulį.

McARTHUR LINKĖJIMAI 
TRUMANUI

Tokio — Prezidento 
specialus ambasadorius 
W. A. Harriman, kuris 
buvo nuvykęs į Japoniją 
ir lankėsi Korėjoje, grį
žo Amerikon. Į aerodro
mą jį palydėjo pats gen. 
D. MacArthuras, su ku
riuo jis daug tarėsi. At
sisveikindamas su Harri- 
manu gen. MacArthur 
pasakė: “Pasakykite pre
zidentui, kad jis nesirū
pintų. Mes esame įsitiki
nę, kad padėtis nėra čia 
kritiška.

giau pagamintų prekių. 
Tas pats daroma ir sate
litiniuose kra š t u o s e, 
ypač Vengrijoje, kur rei
kalaujama daugiau ga
minti už 
nimą.

mažesni atlygi-

darbininkai sa- 
yra pasiryžę 
normos, kad

Rusija naudojasi Korėjos 
tam

i i

Vienna, Austrija
Bolševikai Korėjos 
išnaudoja paspausti 
bininkUs, kad jie

karą 
dar- 
dau-

KUNIGŲ VIENYBES SEIMAS
Šiais metais Kunigų Vienybės seimas įvyks rug

sėjo 28 dieną seserų pranciškiečių vienuolyne, Mount 
Providence, R. D. 10, Pittsburgh 27. Pa. Seimas pra
sidės šv. Mišiomis 9:00 valandą ryte koplyčioje. Se
sijos prasidės lygiai 10:00 valandą.

Kviečiame visus kunigus dalyvauti seime. Pro
vincijos prašomos prisiųsti delegatus ir savo veiklos 
pranešimus. Centralinių organizacijų dvasios vadai 
pagaminkite pranešimus. Sumanymus ir pageidavi
mus prisiųskite iš anksto centro pirmininkui.

Kraigų Vienybės Centro Valdyba.

“Mūsų 
vanoriai 
dirbti virš 
paremtų korėjiečių žmo
nių herojišką kovą”, ra
šo Budapešto komunistų 
organas “Szabad Nep”. 
Korėjos karą komunistai 
tai pat panaudoja “tai
kos” propagandai.

Izoliacija (atsiribojimas) 
nuo Lietuvos aborigenų (au
tochtonų, nuolatinių, arba 
čiabuvių, gyventojų) ryškiai 
buvo pastebėta ir šiais lai
kais: Vokiečių okupacijos ir 
Rusijos — bolševikų invazijos 
(antplūdžio) metu. Kai vo
kiečiai turėjo Lietuvą okupa
vę, iš Vokietijos grąžintie
siems repatriantams buvo už
drausta su lietuviais bendrau
ti, kaip kad ir dabar tai yra 
įsakyta ir iš T. Rusijos į Lie
tuvą gabenamiems koloniza
toriams. O šiaip jau kultūri
nės, tikybinės, kooperacinės 
ir visos kitos sritys yra da
bar pajungtos ir gudriai įkin
kytos baltų (aisčių) giminei 
nutautinti, t. y. surusinti ir 
net nepasiduodant naikinte iš
naikinti. Gi tam priemonės 
tos pačios — germaniškosios, 
tik paįvairintos ir masėms 
bei pasauliui kaukėtąja rasių 
gryninimo teorija (hitleriz- 
mas) ar luomų kiršinimo pro
paganda (bolševizmas) nu-

skalaujamos. Taigi, mažos 
tautos, diktatūrininkų many
mu, tėra menkesnės vertės ir 
užtat turinčios būti suvirš
kintos “rinktinių” tautų (pvz. 
vokiečių ar rusų) besąlygi
niam vyravimui. Užtat doro 
žmogaus uždavinys tėra — 
nusigręžti nuo diktatūrų, su 
jomis griežtai kovojant ligi 
demokratijos laimėjimo.

A. Žiemena.

• Amerikos Radio korpora
cijos vadovybė pareiškė, kad 
bandymas perduoti spalvuo
tus paveikslus per television 
pavyko. Paveikslus labai aiš
kiai galėjo matyti 45 mylių 
tolumoje.
• Dėl Harry Bridges arešta

vimo ir pasodinimo į kalėji
mą Hawaii cukraus plantacijų 
darbininkai išėjo į streiką. 
Harry Bridges yra nuteistas 
už melavimą išgaunant pilie
tybę. Jis apeliavo, bet valdžia, 
saugumo sumetimais, jį paso
dino į kalėjimą.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo

STASIO 
ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Broadway, So. BoztOA 27, Mass. 
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Pataikyta į patį kaltininką
• Nemalonu buvo, kai Sovietų Rusija trenkė duri

mis ir išėjo iš Saugumo Tarybos, bet nepasidarė ge
riau, kai Malikas vėl jas pravėrė ir dar į pirmininko 
kėdę įsėdo. Nėra abejonės, kad jis būtų išplaukęs 
namo dar liepos mėn., kaip buvo rengęsis, jei ne ta 
pirmininko vieta. Dėl jos Kremlius negarbingai nu
traukė savo boikotą, kad galėtų dar purvinu liežu
viu kitus pamurzinti. Tokia jau yra bolševikų ir ko
munistų įsisenėjusi taktika. Jei kam dar trūko pa
vyzdžio, kaip bolševikai moka tai daryti, Malikas 
savo “pirmininkavimu” vaizdžiai tą porodė. Štai, 
jau praėjo pusė mėnesio, kaip jis “pirmininkauja”, o 
Saugumo Taryba dar nesusitarė, kurį punktą pir
miausia svarstyti.

Malikui svarbu sukliudyti rezoliuciją, kurią 
JAV patiekė pirmu darbotvarkės punktu. Joje rei
kalaujama pasmerkti Š. Korėją, pradėjusią karą ir 
nebeklausančią UN nutarimų. Malikas savo “pirmi
ninkavimu” visą apvertė taip, kad imta svarstyti ne 
Korėjos, o Sovietų Rusijos kąltė. Išėjo, galima sa
kyti, dar geriau: pataikyta į patį kaltininką, kuris 
atėjo į UN savęs apiprausti, o kitų apjuodinti. Užsi- 
puldamas JAV, Malikas sulaukė tokių stiprių repli
kų, kurių jis niekada negirdėjo. Warren Austinas ir 
Gladwyn Jebb aiškiais žodžiais atidengė Sovietų Ru
sijos kurstomąją ir imperialistinę politiką. Malikui 
neliko nieko kito, kaip griebtis obstrukcijos — “fili- 
busterio” metodų. O čia jis save ir apsimurzino. 
Prezidentas Trumanas teisingai yra žurnalistams 
pastebėjęs, kad Matikes savo trukdomąja taktika 
kenkia ne kam kitam, o savam kraštui.

Žinoma, ne vienas Malikas čia kaltas, bet jo 
“tėvelis”, kuris “sūneliui” pavedė tokį negarbingą 
uždavinį apginti neapginamą reikalą. Bolševikai tuo 
tik parodo, kad jie yra prie Korėjos prikišę nagus, 
kuriuos Malikas slepia po “pirmininko” kėde. Jei dar 
nekalbėtų, tai gal ir mažiau būtų matomi, bet kai 
prašneka, ir prašneka melu pamuštais argumentais, 
visiems pasidaro aišku, kas tie raudonieji gaidžiai: 
jie gieda apie “taiką”, o kapstosi po viso pasaulio už
kampius. Britanijos atstovas teisingai juos pavadino 
“juodąja komunistų gauja”.

Sovietų ūkio žinovas 
Ellisvvorth Raymond so
vietų produkciją įvertina 
sekančiai: Stalinas gali 
dabar prilygti Amerikos 
antrojo pasaulinio karo 
laikų produkciją. Sovietų 
Rusija, tuo pačiu tempu 
vystydama savo karo 
produkciją kaip iki šio
lei, 1955 m. galės gamin
ti daugiau negu Jungt. 
Valstybės gamino praei
tojo karo pabaigoje, ne
bent Jungt. Valst. pa
spartintų savo karo pro
dukcijos tempus.

Sovietų Rusija dabar 
du kart daugiau gamina 
plieno ir kitų reikalingų 
sunkiajai pramonei me
džiagų ,negu antrojo pa
saulinio karo pabaigoje. 
Dabartinio rusų tankų 
gamybos potencialas sie
kia 60,000 į metus. Tas 
skaičius 1955 m. pasiek
siąs 90,000 tankų į me
tus. Nuostabi Jung. 
Valst. gamyba didžiausio 
praeitojo pasaulinio karo 
įtempimo laikais buvo 
pasiekusi tik 86,000 tan
kų į metus.

Sovietų lėktuvų gamy
ba ligi šiolei yra pasie
kusi rezultato 80,000 lėk
tuvų ir 1955 m. padidin
sianti šį skaičių iki 120,- 
000. Jung. Valst. praeito
jo pasaulinio karo pabai
goje buvo pasiekusios 
96,000 lėktuvų skaičių.

Rusų artilerijos gamy
bos potencialas yra mil
žiniškas. Ji gali dabar 
pasigaminti 224,000 arti
lerijos pabūklų, kai tuo 
tarpu laike praeitojo ka
ro Jung. Amerikos vals
tybės Pagamino tik 120,- 
000. Sovietų artilerijos 
pabūklų gamyba 1955 m. 
pasieks iki 360,000.

Raymond nuomone

1955 m. Rusija galės pa
gaminti 52% Amerikos 
praeitojo karo pabaigos 
plieno gamybos, 105* < 
Amerikos tankų gamy
bos, 288% mūsų artileri
jos, 162% automatinių 
šautuvų, 234% smulkes
nių ginklų ir 111*; mūsų 
amunicijos gamybos.

Sakysime, kad tie gin
klai bus pasenę, ir Ame
rika pasigamintais mo
demiškais ginklais Rusi
ją nugalės. Tai yra mįs
lė, kurios dabar Korėjos 
karas nepatvirtina. Pa
galiau, ar tie nauji gink
lai jau mūsų reikiamam 
kiekyje gaminami? Jeigu 
rusai turi dabar neblo- 
gesnius ginklus, kaip A- 
merika, tai ar nesugebės 
ir jie pasigaminti tokius 
pat gerus ginklus kaip ir 
mes? Visa tai sudaro šių 
dienų problemas, kurių 
Jung. Valstybės negali 
paleisti iš akių ir likti 
šiuo atžvilgiu neveiklios.

karui? '
* 

tais, kai gavo iš Jung. 
Valst. lėktuvų ar lėktu
vams motorų.

Nereikia užmiršti, kad 
Jung. Valst. turi jau ir 
dabar didelę persvarą 
modernaus atominio gin
klo ir jau ruošiasi, ar gal 
ir pradeda, dar moder- 
niškesnio higrogeninio 
gamybą. Netrukus gal 
bus prieita ir prie radijo- 
loginio ginklo. Tad dar 
nežinia, kokios reikšmės 
turės ta visa milžiniška 
plieno masė į kurią da
bar sovietai sudeda ne 
tik didelę dalį savo ver
gų darbo, bet ir visą kitų 
gyventojų pragyvenimo 
gerovę.

Ar reikės tie patvs 
moderniškiausieji gink
lai pavartoti, tai priklau
sys nuo pačių rusų,

Žinoma, tai nereikia 
pervertinti, nes rusai tu
ri ypatybę atsilikti, ką 
parodė abu praėjusieji 
pasauliniai karai, bent 
jau paskutinysis pasauli
nis karas. Sovietai pra
dėjo tą karą su pasenu
siais ginklais, ypač tan
kais ir lėktuvais. Nors 
juos masėmis metė į 
frontą, bet vokiečiai sa
vo moderniškais ginklais 
greitai sunaikindavo, ir 
nuėjo iki Maskvos. Tik 
tada pradėjo vokiečius 
mušti ir stumti atgal, kai 
gavo iš Amerikos moder
niškų tankų ar pradėjo 
gamintis nusižiūrėję į 
vokiečių tankus. Jų avia
ciją vokiečiai momenta
liai visą sunaikino, ir 
pradėjo ji pasireikšti tik 
paskutiniais • karo me

lš Maliko žodžių ir jo elgesenos aišku, kad So
vietų Rusijai pirmiausia rūpi propaganda. Ji turi pa
lengvinti Stalino tankams toliau prasiveržti. Ligi šiol 
bolševikams ji daug padėjo, bet ir ribą priėjo. Žmo
nės vis labiau įsitikina, kad už bolševikų “taikos” 
propagandos slypi vilko nasrai. O kas vilku staugia, 
tas anksčiau ar vėliau ir lazdos prisišaukia. L. Kn.

SURŪDIJUSIR1VDIVI

— Na, žinoma, kad ne! — linksmai atšovė 
Goremyka. — Užtai panelė Olga bus madiš- 
kiausių krautuvių lankytoja — drauge su 
Fiodoru Matviejiču.

Šampanovas mintyje piktai save išdur- 
nyjo, kad taip nelemtai išsišoko su “šešėlin
gomis vietomis”. Manė Goremyka atkeršy
siąs, o čia pats įkliuvo. “Ne tolko durak, no 
į padlec!” (Ne tik kvailys, bet ir niekšas), 
taip galutinai pats save pribaigė. Olgos aku
tės žybtelėjo, bet ji sukando liežuvį, kad ne 
laiku neprasitartų apie savo planus. Vėliau 
ir labai atsargiai, šampanovas neturėjo ką 
atsakyt į Goremykos pastabą. Tegu tas pa
vojus bent dabar praslenka.

Pokalbis savaime nutrūko. Kiekviens už
sidarė su savo mintimis, kurios Šampanovui 
buvo rūpestingos, Goremykai triumfingos, 
o Olgai pilnos saldžių svajonių, kuriais kar
tais paįvairino klausimas: ar Maskva išlai
kys palyginimą su Paryžium?

Maskva palyginimo neišlaikė. Važiuojant 
automobiliu Paryžiaus gatvėmis į Sovietų 
pasiuntinybę, Olga smalsiai dairėsi į visas 
puses. Ji kiek įmanydama tramdė nuostabos 
ir džiūgėsio klyksmą, važiuojant per tą 
miesto dalį, kur stovėjo krautuvės pilnos vi
sokių akis glostančių prekių. Kiek čia puoš
nių drabužių! Kiek auksu žėrinčių brange
nybių! Prisiminė Maskvą. Na, koks čia paly
ginimas. Ten kur-ne-kur yra kiek patrauk
lesnių drabužių ir žibančių brangenybių, bet

kaip jų maža — šimtą kart mažiau, ką čia 
šimtą kart — tūkstantį kartų mažiau! Varg
šelė ta matuška Maskva... Jei ir turi ką ge
resnio, tai kainos neprieinamos, ir reikia 
leidimo nusipirkti. Ir kol leidimą gausi, kiek 
įtarimų: iš kur tiek pinigų turi, ar nenu- 
skriaudei valstybės iždą, ar ne ardai revo
liucijos laimėjimų? Kažin kokios čia kainos? 
Ar nereikia leidimo pirktis? Baisiai norėtų
si paklaust, bet ne dabar! Ir Olga apsimetė 
šalta, nieko nepaisančia nuotaika.

Tačiau jos judrūs įspūdžiai neprasprūdo 
pro įtemptą Šampanovo dėmesį. Jis tik kar
tą į Olgą dirstelėjo ir viską suprato. Dau
giau nebe žiūrėjo. Tačiau vis vien kankinosi. 
Užsimerkęs tramdė duslų alsavimą ir min
tyje keikė savo kvailą išsišokimą ir judošiš- 
ką Goremykos pastabą. Goremykai neberei
kėjo ilgai stebėti Olgos susijaudinimą. Vie
no žvilgsnio užteko. Jie tinkamai įvertino 
nuo amžių žinomą moterišką silpnybę: ko, 
daugiausiai įsigyti puošnių parėdų. Greitai 
mintyje gamino netolimos ateities vaizdą. 
“Dabar ji atidžiai rezgia savo planą ir sten
giasi įsidėti atmintin savo veiklos vietą. Pas
kui... paskui savaime užsirekorduos trys 
skirtingi įvykiai: vienoj sieloj siautės niūri 
tragedija, kitoj virpės linksmutė komedija, 
o trečioj skambės dramatiškas buržujų mar
šas: “Grom pobiedy razdavaisia” (dundėkie 
pergalės griaustini). Pirmoji — šampanovo 
siela, antroji Olgos, trečioji tai jau mano. 
Kad aš ir ne buržujus, bet tas jų maršas 
man patinka”.

Po kiek laiko viskas taip ir įvyko. Pasiun
tinybėj pailsėjus ir Paryžių lyg abejingai 
apžiūrėjus, Olga pradėjo strateginiai apgal
votą antpuolį. Visų pirma, uoliai, tiksliai ir 
gabiai ėjo sekretorės pareigas. Prancūziškai

Australijos ministeris pirmininkas Kobert G. Menzies kalba 
atstovų rūmuose. Jis pareiškė, kad Australija ir Naujoji 
Zelandija siunčia j Korėją pačius geriausius savo karinius

TROKŠTA TIKTAI VIENO PARAŠO 
po sovietiška "taikos peticija"

Plačiai nuaidėjusi “tai
kos peticija” ima jau su
bliūkšti, kaip išpūstas 
sovietiškas bur b u 1 a s. 
Dauguma pasirašiusiųjų 
ir dabar vis mažiau besi
rašančiųjų pastebėjo ir 
įsitikino, kokiam malū
nui jie pila vandenį. Štai, 
tik ką paskelbti daviniai 
rodo, kad ją pasirašė 235 
milijonai žmonių, bet 86 
procentai iš jų priklauso 
sovietams ir jų sateli
tams. Kadangi komunis
tai savo įtakoje turi apie 
700 milijonų žmonių, tai 
jie galėjo parašus padi
dinti dar trigubai. Rezul
tatai būtų tie patys —ko 
nori Stalinas, to nori ir 
jo vergai.

Stalinas nori tokios 
taikos, kuri jam leistų 
pavergti visą pasaulį. 
Tada būtų surašyta jau 
nebe peticija, o sveikini

mas “genialiausiam ir 
vieninteliam pasaulyje 
vadui ir išvaduotojui”. 
Po ja turėtų pasirašyti 
visi 2 milijardai žmonių. 
Tai būtų bent sveikini
mas. Po juo trūktų tik
tai vieno parašo — pa
ties Stalino.

Po “taikos peticija” 
taip pat trūksta tiktai to 
vieno parašo — Josifo 
Dziugašvilio. Jei jis pasi
rašytų po ta taikos peti
cija ir savo parašo lai
kytųsi, kas retai pasitai
ko, tai nereikėtų nei 
rinkti nei skelbti tų mi
lijonų parašų. Bet, maty
ti, tą vieną parašą yra 
sunkiau gauti, negu vi
sus milijonus pavergtų 
ar suklaidintų žmonių. 
Vienas toks “paklydėlis” 
John Rogge, parašų rin
kimo “bosas” Amerikoje, 
jau ketina lėkti į Pragą

ir tą peticiją “taisyti”. 
Girdi, ji perdaug viena
šališka. Apsižiūrėjo po 
laiko. Kažin, ar grįž ten 
nuskridęs? Stalino ūsai 
nemėgsta, kad kas juos 
pešiotų, ypač “ištikimie
ji”-

“Taikos peticija” buvo 
priimta vadinamųjų “tai
kos partizanų” Stockhol- 
me kovo mėn. Pirminin
kavo prancūzų komunis
tas Fr. Joliot-Curie, ne
seniai pašalintas iš Pran
cūzijos atominės komisi
jos. Prieš renkant para
šus, “peticija” buvo pa
tvirtinta Sovietų Rusijos. 
— gavo Stalino aproba- 
tą, bet ne jo nusistatymą 
laikytis taikos. “Petici
ja” apie taiką ir nekalba. 
Ji nukreipta tik prieš 
atominės bombos panau
dojimą. Kas ją panaudo
tų, būtų laikomas agre
sorium. Bet kas panau
dotų kitus ginklus savo 
imperialistinei politikai, 
kaip tą daro bolševikai, 
tie jau nebūtų agreso
riai. Tokia yra ta “sovie
tiška taika”.

tarškėjo kaip tikra paryžietė, nes labai greit 
pasisavino visas čionykštės tarmės savybes. 
Rėdėsi skoningai, bet kukliai. Šampanovui 
reiškė daug nuoširdžios pagarbos. Apie pir
kinius nė žodelio neprasitarė, šampanovas 
negalėjo ja atsigėrėti, bet neramiai jautė, 
kad čia ne kas kita, tik perdaug jau maloni 
giedra prieš audrą.

Audra pagaliau atėjo — pradžioje labai 
švelnioj formoj. Vieną kartą Šampanovas 
pavaišino savo štabą pietumi viename ma
giškame Paryžiaus restorane. Štabas buvo 
negausus — tik jie trys. Negalėjo gi kviesti 
tik vieną Olgą. Jis jau tiek suprato, kad rei
kia vengti kalbų ir įtarimų. Ir vėl, Goremy
ka, nežiūrint savo aitraus būdo, tarnyboj 
buvo nepamainomas. Paryžių puikiai žino
jo, į “šešėlingas” vietas visai nesilankė — 
reikėjo parodyti, kad Šampanovo “sąmojus” 
buvo gryna nesąmonė — diplomatinę tarny
bą ėjo kaip įgudęs ekspertas ir buvo labai 
pagelbingas su gerai pasisavinta prancūzų 
kalba. Iš viso, jis buvo ne tai kad dešinė 
šampanovo ranka, bet verčiau Šampanovas 
buvo kairioji Goremykos ranka. Be jo vy
resnysis komisaras būtų bejėgis, nes Olga 
gabiai atliko tik tą, kas jai buvo įsakyta, o 
Goremyka dažnai pasiimdavo inicijatyvą ir 
net vadovybę. Be to, ir jo link šampanovo 
nuotaika daug sušvelnėjo. Tad visais atžvil
giais Goremyka buvo vertas pakviesti. Ta- 
relkinas tik mažas nulius, ne ką didesnis už 
kitus pasiuntinybės raštininkėlius. Tad apie 
pietus jam neužsiminta.

Valgis buvo geras, nebe pirmos rūšies, 
bet skanus ir sotus. Pastatyta apščiai kon
jako ir raudono vyno, šampanovas pašaukė 
net šampano. “Iš anksto švenčia savo pra
laimėjimą”, — pamintyjo Goremyka. Pas

kum gėrė kavą su likeriu — visai kaip pasi
turį buržujai. Nuo stalo pakilo geriausioj 
nuotaikoj.

— Fiodor Matviejič, — Olga prisiglaudė 
prie Šampanovo, — tokia puiki diena! Ar 
negalėtume pėsti namo pareiti? Ir taip jau 
daug pinigų pietums išleidot, kad dar taksi 
samdyti? Čia tik keliolika minučių namo pa
reiti.

Kad nesukeltų įtarimo, jog čia esama ko
kio sąmokslo, Goremyka pasiryžo tylėti. Per 
Šampanovo smegenis persmelkė mintis: “jau 
prasideda”, bet atsisakyti nebuvo kaip.

— Ką gi, galima pasivaikščioti, — sutiko 
komisaras.

Olga drąsiai pakišo ranką po Šampanovo 
pažaste, kad atrodytų, jog čia vaikšto nau- 
javedžių pora. Kelioliką žingsnių praėjus, 
Olga sustojo ties drabužių krautuvės langu.

— Fiodor Matviejič, tik šitą suknelę...
Suknelė buvo lange išstatyta. Patraukli 

ir pigi. Prisegtoji kaina rodė vos kelioliką 
rankų. Šampanovas noriai ją nupirko. Stovįs 
užpakaly Goremyka nereikalavo savo šypse
nos tramdyti. Tačiau labai šypsotis jam ne
teko, nes Olga daugiau nieko neprašė. Dabar 
Šampanovas maloniai šypsojosi: Olga labai 
kukliai: pasielgė. Goremyka geriau žinojo. 
Jis suniurnėjo: “Pažiūrėsim, kaip ilgai galė
si šypsotis. Ji gudresnė, negu manai. Pra
džia labai kukli, bet kur galas?”

Pradžia iš tiesų buvo labai kukli, bet kai 
Olga įsismagino, tai atrodė, kad galo nebus. 
Neužteko keliolikos suknelių, vis brangesniij 
ir brangesnių. Jau ant Olgos kaklo, rankų, 
pirštų ir plaukuose žvilgėjo vis daugiau 
brangumynų — ne kokių padirbdintų bliz
gučių, kaip Maskvoje — bet tikro aukso.

I
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• Liet. Dailės Institutas Chi
cagoje nori atgaivinti “Insti
tuto Pirmadienius”, tai yra, 
kad pirmadieniais menininkai 
susirinkę bendrai svarstys 
meno ir kultūros klausimus.
• Kun. Ad. Paukštys, pa

mokslininkas, kiekvieną tre
čiadienį Šv. Kryžiaus bažny
čioje Chicagoje veda noveną 
už mirštančiuosius. No vena 
įvyksta 7:30 po pietų.
• PUūetavo raudonųjų pik

niką Detroite. Pikiete dalyva
vo apie 400 žmonių, kurie 
tvarkingai vaikščiodami su 
plakatais demonstravo komu
nistinio žiaurumo tikrovę, kas 
atkreipė daugelio praeivių dė
mesį. Ta proga buvo daug iš
dalinta prieškomunistinių la
pelių ir priimta rezoliucija 
JAV vyriausybei, kad uždary
tų Liet, komunistų partiją ir 
jų vadus išdeportuotų.
• Lietuviai nesiskundžia “be

darbe” Detroite. Čia susirado 
darbo ir iš kitų miestų, kaip 
Brooklyno, Philadelph i j o s, 
Lawrence ar Bostono. Tik ap
sigyvenimo klausimai sunkiai 
išsprendžiami, bet naujieji 
ateiviai ir šiuos reikalus šiaip 
taip sutvarko. Kai kurie gimi
nių padedami, ar jau kiek pi
nigų susitaupę, perkasi namus 
išsimokėjimui, nes pardavi
mui namų yra užtektinai.
• Literatūrinės diskusijos 

įvyko rugpiūčio 5 d. Chicagos 
lietuvių rašytojų klube. Dis
kusijų tema buvo “Dabartinė 
lietuvių literatūros padėtis 
Amerikoje”. Pranešėjas buvo 
rašytojas Aloyzas Baronas.
• Vytas Rėklaitis, chicagie- 

tis, Tilden Technical High 
School laimėjo visų Chicagos 
public high school trečią pre
miją. Premiją skiria Illinois 
Technologijos Institutas. Jo 
tėvas yra Lietuvos kariuome
nės pulkininkas.
• Lietuvos vėliava Illinois 

valstybinėje parodoje, kuri 
dabar vyksta Springfield, UI., 
išstatyta tarp kitų Amerikos 
draugingų kraštų vėliavų. Jos 
išstatymu pasirūpino Lietuvos 
konsulas Chicagoje.
• Chicagos BALF skyr. skel

bia lietuvių gelbėjimo vajų, 
kuris prasidės rugsėjo 9 d. 
koncertu. Rugsėjo 15 d. bus 
vykdomas aukų rinkimas — 
“Tag Day”, kuriame dalyvau
ja visi lietuviai chicagiečiai.

Buslškaa metocUrlas su priekaba, patekęs J amerikiečių

Connecticut lietuvių tremtinių 
suvažiavimas

Connecticut lietuvių tremti
nių š. m. liepos mėn. 16 d. 
įvykusio suvažiavimo nutar
tas Il-asis Connecticut lietu
vių tremtinių suvažiavimas 
aktualiems tremtinių reika
lams aptarti, įvyks š. m. rug
piūčio mėn. 19-20 d., Water- 
bury, Conn.

Suvažiavime .turėtų daly
vauti tremtinių iš visų Con
necticut vietovių, kuriose yra 
bent 1 tremtinys. Bet pagei
daujama, kad iš vietovių, kur 
yra daugiau (ligi 100 tremti
nių), atvyktų nuo kiekvienų 
20 asm. bent vienas, o nuo 
kiekvienų kitų 50—dar po 1.

Gerai būtų, kad numatą į 
suvažiavimą atvykti iš anks
to apie tai praneštų ir nuro
dytų, ar bus reikalingi nakvy
nėj. Gavusi tokį pranešimą, 
Waterburi<^ Lietuvių Tremti
nių Draugijos Valdyba pasiųs 
smulkesnių informacijų suva
žiavimo reikalu ir parūpins 
nakvynes (pas Waterburio 
tremtinius).

Suvažiavimo kvietėjai turi 
ne visų vietovių tremtinių ad
resus, todėl negali visiems pa
siųsti pranešimų apie suvažia
vimą. Waterburio Lietuvių 
Tremtinių Draugijos valdyba, 
I-ojo Connecticut lietuvių 
tremtinių suvažiavimo įgalio
ta, prašo šį pranešimą laikyti 
kvietimu į suvažiavimą ir 
kviečia visų Connecticut vie
tovių tremtinius pasirūpinti, 
kad šiame suvažiavime būti
nai būtų atstovų iš kiekvienos 
vietovės.

DARBOTVARKE 
Rugp. 19 dienai:

14:00 vai. suvažiavimo daly
vių registracija. (Senosios 
par. mokyklos pastate, Con- 
gress Avė).

15:00 vai. suvažiavimo ati
darymas.

16:00 vai. darbo posėdis. 
20:00 vai. pobūvis.

Rugpiūčio 20 d.
8::00 vai. pamaldos Šv. 

Juozapo bažnyčioje.
9:00 vai. darbo posėdis. 
12:00 vai. bendri užkandžiai. 
12:45 vai. darbo posėdis.
15:45 vai. nutarimų priėmi

mas.
16:00 vai. suvažiavimo už

darymas.
REFERATAI:

1. Tremtinių uždaviniai. 
(Referentas iš VVaterburio);
2. pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. (Ref. iš New Haveno):

3. lituanistinio švietimo prob
lema. (Ref. iš Waterburio);
4. tremtinių dalyvavimas vie
tinėse organizacijose. (Ref. iš 
Hartfordo); 5. gimtosios kal
bos išlaikymas. (Ref. iš New
Britain); 6. specialus prane
šimas apie' Lietuvos laisvini
mo bylą.

Adresas: Lithuanian Socie- 
ty of Former D. Ps. P. O. 
Box 64. Waterbury, Conn.

Waterburio Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Valdyba.

Mirė Veronika 
Adomavičiūtė

Worcester, Mass.
Atvykusi į šį miestą iš 

tremties tik prieš nepilnus du 
mėnesiu, rugpiūčio 6 d. stai
ga atsiskyrė su šiuo pasauliu 
Veronika Adomavičiūtė - Vai- 
tonienė. Nuo 1930 metų iki 
pasitraukimo iš Lietuvos ji 
dirbo Valstybiniame Lietuvos 
Balete, atlikdama pirmaeilius 
vaidmenis. Taip pat tremty— 
Vokietijoje ji dalyvavo Liet. 
Tremtinių Baleto pastatymuo
se — “Coppelia” ir apvažia
vo daugelį tremtinių stovyklų 
su baleto koncertais, dalyva
vusi Blombergo liet, meninin
kų trupėje. Dideliame nuliū
dime paliko jaunutę dukterį, 
tėvus ir brolį su broliene. Te
būnie lengva jai ši žemelė, 
kurios ji dar nebuvo spėjusi 
pamylti. A. N.

"Mano Dainos"
Philadelphia, Pa.

Neseniai į mano rankas pa
teko Marijos Simsienės poezi
jos rinkinėlis — "Mano Dai
nos’. Rinkinėlį sudaro šie ei
lėraščiai : “Užčiauptos lūpos”, 
“Tėviškė šaukia”, “Tėvynė 
Motina", “Našlaitė", “Sugriu
vę sienos", “Tėvynės ilgiuosi”, 
“Mano motina”, “Nutilo sty
gos”, “Benamiai”, “Tremti
nys”, “Nurimk” ir “Motina 
prie lopšio". Tai tikrai patri- 
jotiškas eilėraščių rinkinėlis. 
Jo autorė Mrs. Mary Sims 
gyvena. 2207 Oakman Blvd.'. 
Detroit, Mich. K.V.

GLASGOW, 
Škotija 

Pasisekęs išvažiavimas
Šk. I.. K. šv. Juozapo Dar

bininkų Sąjunga, kuri leidžia 
vienintelį Škotijos lietuvių sa
vaitinį — “Išeivių Draugą", 
to laikraščio naudai kiekvie
nais metais suruošia metinį♦ 
išvažiavimą į kurią nors žy
mesnę Škotijos vietą: daž
niausiai kur nors į pajūrį. 
Per tuos išvažiavimus, Šk. 
lietuviai turi progos susitikti 
su savo draugais bei pažįsta
mais, vienas su kitu pasikal
bėti. gražiai pasilinksminti ir 
t.t. Visa tai yra gera ir vis
pusiškai naudinga. Praeity, 
tie Sąjungos suvažiavimai bū
davo itin skaitlingi.

Šeštadienį, liepos 22 d. Są
jungos išvažiavimas buvo į 
Salcoats miestelį, Ayrshire 
provincijoje, gražiame Ayr
shire įlankos pajūry. Atvažia
vo 7 pilni autobusai lietuvių, 
kurių pusę sudarė Škotijos 
lietuvių jaunimas ir naujaku
riai. Diena pasitaikė nors ir 
nelabai saulėta, bet šilta ir 
graži. Lietuviai visą dieną, 
kur nors ant pievos arba ki
tur susėdę užkandžiavo, pa-

DARB1H1MKAS

DZŪKŲ VESTUVES
Visus įvykius, kurie įvyks

ta žmogaus gyvenime, liętu- 
vis kuo iškilmingiausia pami
ni. Krikštynas, vestuves, pa
kasynas, pabaigtuves ir kit. 
Bet iš visų iškilmingiausia pa
minimos yra vestuvės. Taigi 
čia bus paminėtina kaip ves
tuvės šiais laikais yra ruošia
mos Dzūkų krašte. (Turima 
minty prieš okupacijos metą).

Seniau dzūkai keldavo ves
tuves labai triukšmingai ir su 
didžiausiomis išiklmėmis. Vi
suomet vestuvės turėdavo už
trukti bent septynias dienas. 
Žinoma, kur būdavo turtin
gesni, tai pas tuos dar ilgiau 
užtrukdavo. Bet dabar, kada 
visas pasaulis žengia sparčiu 
žingsniu į prieky, kada krašto 
didesnieji miestai lenktyniuo- 
ja su užsienio didmiesčiais, o 
miestų madas godžiai seka 
kaimas, tai neišliko “nesumo
dernintos” ir vestuvės, bei jų 
apeigos. Dabar gi vestuves 
dzūkai kelia 2—3 dienas. Pir
miausia, dar pora savaičių 
prieš vestuves jaunųjų pora 
susitarus kviečia į vestuves 
savo artimuosius 
Pakviestieji per 
strapiai ruošiasi 
Jaunimas, kurie 
mi, vyrai už pusbrolius, o pa
nos už pamerges, visą laiką 
rūpinasi, kad turėtų gerus, 
tvarkingus drabužius pasirė
dyti vestuvėse. Be to, vyrai 
pradeda šerti savo žirgelius, 
avižomis ir dažnai šukuoti, 
kad per vestuves važiuojant 
jų niekas nepralenktų. Panos 
ištraukia iš pastogių riešutų 
ryšulius ir juos sutvarko, nie
kam neduodamos, kad turėtų 
kuom per vestuves kavalie
rius pavilioti. Senesnieji, ve
dusieji vyrai ir moterys, visą 
laiką rūpinasi, kad pakanka
mai paruoštų stalui valgių bei 
gėrymų. Mat, seniau turėdavo 
kiekviena šeima atskirai vie
ną kartą apkrauti vestuvių 
stalą savais valgiais ir gėri
mais. O dabar sutrumpėjus 
vestuvėms, stalą padengia ke
lios kviestųjų šeimos drauge 
susidėję, vadinas, vienos šei
mos sūriai, 
trečios alus

Vestuvių 
tieji jau iš 
ka, vieni pas jaunikį į namus., 
kiti pas nuotaką, žiūrint, kas 
kieno kviečiamas. Susirinkus 
visiems prasideda pirmosios 
vestuvių vaišės. Jas pradeda 
jaunikis ar nuotaka, išgerda- 
mi stiklą lietuviško alaus. 
Prasidėjus vaišėms, muzikan
tai pasiima savo skripkas ir 
pradeda groti visiems 
drai, o vėliau 
skirai vestuvių
kas ko nori. Žinoma, dovanai 
negroja. Už tai reik sumokėti, 
anot dzūkų, “grynu skaciku”. 
Pasibaigus vaišėms visi pra
deda šokti ir linksmintis. Į 
šokius atvyksta iš kelių kai
mų ir neprašytas jaunimas, 
mat, skaito į šliūbą išlydėti 
reikia kiekvienas, o taip pat 
ir atatinkamai apdovanoti. 
Pašokę vestuvininkai pradeda 
ruoštis važiuoti į bažnyčią 
žiedus sumainyti. Kada visi 
apsirengia, tai sueina ir ap
sėda aplink stalą. Atėjęs jau
nikis ar nuotaka, persižegno
ja ir pabučiuoja kryžių, tą 
paseka ir kiti vestuvininkai. 
Tada jaunikis ar nuotaka vi
sus atsisveikina spausdami 
ranką ir išvažiuoja.

ir gimines, 
tas savaites 

vestuvėm, 
esti kviečia-

kitos kumpiai, 
ir t. t.
dieną visi kvies- 
pat ryto susiren-

ben- 
kiekvienam at- 

maršą arba

jūrių vaikštinėjo kalbėdamie
si, kiti po jūros vandenį brai
dė, kai kurie, ypač jaunimas, 
ir valtimis po jūrą paplaukio
jo.

Taip visą dienelę pasilinks
minę, vakare laimingai grįžo 
namo. J. Butkevičius.

visi yestuvininkai 
nuotakos namus, 
matyti, kuomet 

vežimų rogėse su

vadinamą 
o jaunimas

Bažnyčioje sumainius kuni
gui žiedus 
važiuoja į 
Gražu yra 
važiuoja 20 
parištais varpeliais, o iš va
žiuojančių veržiasi skambi 
vestuvėms pritaikinta daina. 
Parvažiavusius sutinka su di
delėmis iškilmėmis. Čia pasi
linksmina ir eina gulti. Ryto
jaus ankstų rytą muzikantai 
ir jaunieji vestuvininkai eina 
žadinti jaunųjų paros. Tuomet 
muzikantai pradeda groti pri
taikintą dainą, 
“Labar rytas”, 
jiems balsu pritaria. Atsikėlus 
jauniesiems eina visi pusry
čių. Vėliau pašoka, pasilinks
mina ir jaunikio vestuvinin
kai pasiėmę jaunąją išvažiuo
ja į savo namus. Parvažiuo
jančius jaunikle tėvai pasi
tinka tarpdury su lėkšte, ku
rioje padedama duonos, drus
kos ir rūtų šakelė, o susirin
kęs jaunimas ima dainuoti 
“Jau motinėle, marti atva
žiuoja”. Suėję į vidų sėda už 
stalo, ant kurio esti padėtas 
kryžius. Jį pabučiavę jaunieji 
pradeda valgyti.

Pavalgę laukia atvažiuo
jančių nuotakos vestuvininkų, 
“palydais” vadinamų. Jie kar
tu atveža ir nuotaikos kraitį. 
Kada jie jau atvažiuoja, tai 
esantis jaunimas sueina užu- 
stalėn ir neleidžia atvažiavu
sių tolei, kol neišsiperka vie
tos, jiems užfundijant alaus, 
dešrų ir kit Pabuvoję “paly
dai’* išvažiuoja namo, o liku
sieji tą vakarą labai linksmi
nasi toliau.

Trečia vestuvių diena 
vadinama “susiedų diena” 
ba “susiedų stalas”. Per

Primo

atsto-

S. J. 
tarp- 
gru-

Šią 
dieną puotauja tik senesnieji 
ir jauniausieji kaimynai, o 
jaunimas tik vakare susiren
ka pasUinhsininti. J. P.

“Ū.-V. 2.

Įvairenybės
ATEITI SKAITO KAIP Iš 

KALENDORIAUS
Pietų Amerikos spaudoje 

buvo paskelbta tokia žinia. 
Vienas Indijos astrologas 
(ateities spėjėjas iš žvaigž
džių) Hu-Ohu-Thin, susikvie
tęs spaudos atstovus, pranešė, 
ką jis matė įrašyta žvaigždė
se. Jis išskaitė, 
saulinis 
1950 m. 
baigsiąs 
mėn. 31 
kariauti ligi 1951 m.
mėn. 21 d. Po to jie susmuks, 
kaip supuvęs grybas. Karą 
laimės Jungtinės Amerikos 
Valstybės.

Statome Koplyčią
i 

kad III pa- i!
i!
i!
i!
i!
<!
<!

karas prasidėsiąs 
rugsėjo mėn. ir užsi-

1951 m. rugpiūčio 
d. Sovietams seksis 

sausio

LONDONO ŠVENTOVĖJE j Į 
Fruneois Mauriac, garsus i Į 

prancūzų filosofas, gavo Qx- i! 
i!fordo uaiv., Anglijoj, garbės 

daktaro laipsnį. Jis aplankė 
universiteto koplyčią, vidur
amžiais statytą, ir labai nu
stebo pamatęs, kaip toji kop
lyčia atrodė. Jokio švento pa
veikslo, jokios statulos, nieko, 
nič nieko viduje nebūva Tada 
jis pasakė savo palydovui: 
“Būtų labai įdomu žinoti, 
kaip ta koplyčia atrodė tada, 
kai ji buvo tik pastatyta?”

“O, mes manome ją greitai

[GAUS:

!

!
i!
i!
i!
i!
i!

! 
i!

restauruoti. Aat sienos supia- , Į 
nuota parašyti šv. Rašto žo- i Į

i!
[SIŲSK AUKAS šiuo adresu:

i! :
i!
i!
i! —

1 Vardas, Pavardė ............
[ Adresas .......... ..............

X (Įrašęs savo adresą, atkarpą

džius”, paaiškino palydovas.
“Kokį tekstą mknbte 

rinkti”, 
riae.

"Ogi 
žodžius

Pa
klausia filosofas Mau-

Marijos Magdalietės 
prie Kristaus kapo: 

“Jie paėmė mano Viešpatį 
nežinia kur padėjo”.

(Iš Kat Digest
1950 rugp. mėn.)

ir

LIETUVIAI PASAULYJE 8ėdžio domėjo-
. į >į* Lietuvos partizanų būkle

■ Lietuviai, kiuris negali 1 ^‘teikia ir jos bažnyčios pa- 
tarpu niekur išemigruoti, sto
ja į amerikiečių suorganizuo
tas Vokietijoje darbo ir sar
gybų kuopas, kuriose tarnau
jančių skaičius dėl emigraci
jos labai sumažėjo. Dabar 
leidžiama stoti į tas kuopas 
net ir neturintiems DP teisių. 
Pirmenybė teikiama mokan
tiems anglų kalbą ir k’ai kurių 
specialybių.

■ Viena Šveicarijos leidyk
la išleido Lšetpvos partizanų 
laišką Šv. Tėvui atskiru leidi
nėliu. Leidinėlis susilaukęs 
didelio susidomėjim o ne tik 
Šveicarijoje, bet ir kitose vo
kiečių kalbą varto jančiose 
tautose.

■ J. Žukauskas—Jack Shar- 
key, buv. pasaulio bokso 
meisteris lietuvis, buvo iš
kviestas Kanadon teisėju bok
so rungtynėse tarp 
Carnera ir Yokon Eric.
■ Kuo. V. Balčiūnas

vavo Lietuvių Šventųjų Metų 
Komitetą tarptautinių Šv. 
Metų parodų atidaryme nau
jai pastatytuose didinguose 
rūmuose prieš šv. Petro aikš
tę. Šiuo metu lankytojams 
prieinama dar tik misijų baž
nytinio meno paroda.
M Tėv. J. Antausius, 
liepos mėn. Briuselyje 
tautiniame krikščioniškų 
pių sąjūdžio posėdyje atstova
vo Lietuvą ir su kitais šio są
jūdžio dalyviais buvo priim
tas Belgijos ministerio pirmi
ninko Duvieusart ir užsienių 
ministerio Van Zeelancį Po-

__ ______ ir jos bažnyčios pa- 
;4ėiuĮM| Viši Todė daug užuo
jautos lietuviams dėl paverg
tos tėvynės.

■ Dvi šeimos — Juknevičių 
ir Jonelių — iš Belgijos, Lie- 
gee stoties, išvyko Kanadon. 
Juknevičius iškvietė giminės, 
bet kelionę jie apsimokėjo pa
tys ir Kanadoje pasiryžę pirk
ti ūkį. Šios šeimos tvarkingai 
gyvendamos susitaupė kiek 
pinigo gyvenimo pradžiai nau
jame krašte. Išvykstančiuo- 
sius palydėti susirinko bičiu
liai.
■ IRO įstaigos likviduoja

mos Belgijoj. Visi biurai pro
vincijoje nuo liepos 1 d. jau 
nebeveikia. Liko tik centrinė 
IRO delegacija Briuselyje, ku
ri veiks ligi 1951 m. kovo 31 
d. Nėra žinoma, ar Belgijos 
vyriausybė vietoj IRO įstaigų 
įsteigs kokias nors kitas. Yra 
įvairių projektų, bet iki šiolei 
nieko tikra.
■ Kun. Rabikauskas, 8. J. 

atlikęs Wepion, Belgijoje pa
pildomas studijas ir išdirbęs 
metus su lietuviais angliaka
siais, rugpiūčio mėn. grįžta 
Vokietijon, kur dirbs vienoje 
vokiečių gimnazijoje.
■ Lietuvai Išlaisvinti Cen

tras Argentinoje (LICA) ren
ka lėšas lietuvių paminklinei 
lentai, kuri bus padėta Ar
gentinos išlaisvintojo generolo 
San Martin muziejiniame na
me Buenos Aires. Lenta bus 
papuošta lietuviškais ženklais 
ir kainuos apie 1,500 - 1,800 
pesų.

nei rūdys negadinai

i!
i’

MARIJOS GARBEI — SV.METAMS ATMINTI!
PUTNAM, Conn.

MARUOS N. P. SESERŲ VIENUOLYNE 
GERAŠIRDIS LIETUVI,

Prisidėk!
Padidinsi Marijos Garbę, 
Atliksi gražy, gailestingą darbą, 
Būsi nuolat prisimenamas Seselių maldose, 
{amžinsi savo arba artimų mirusiųjų vardą. 

KIEKVIENAS AUKOTOJAS 
BUS ATMINTAS:

MIŠIOS IR NOVENOS bus laikomos už vi
sus aukotojus gyvus ir mirusius.

925.00
S8KM

MARIJOS N. P. PAVEIKSLU su įrašyta pavarde, 
kas nors kiek koplyčiai statyti aukos.

PAŽYMĖJIMUS:
STATYBOS RĖMĖJO, kas aukos 
STATYTOJO, kas aukos ..............

DIPLOMUS:
GARBĖ STATYTOJO, kas aukos ....... 1100.00
FUNDATORIAUS, kas aukos ................ 1500.00
GARBĖS FUNDATORIAUS, kas aukos f1000.00 

GARBĖS LENTOJ bus iškalti visą FUNDATORIŲ 
vardai.

AUKSO KNYGOJ bus įrašyti visų aukotojų vardai, 
o FUNDATORIAMS skirta joje po atskirą lapą 
su fotografija ir gyvenimo aprašymu.

I
i!

i

i

i
i
i

immaeulate Coaceptien Conveat BuHding Fuad,
R. F. D. 2, Putnam, Conu.

Siunčiu koplyčiai statyti auką $............................

< r. *

irpą sŪ attka pasiųsk Vienuolynui) ;

I 
i
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Čia patiekiamus aprašymus 
skiria tiktai šešiolika metų. 
Vienas paimtas iš 1934 metų, 
kai mirė Belgijos karalius 
Albertas I ir jo vietą užėmė 
Leopoldas III. Kiti aprašy
mai vaizduoja, kaip tas pats 
Leopoldas III, išbuvęs trem
tyje šešerius metus, vėl sėdo 
į sostą š. m. liepos mėn. 22 d. 
Pirmą kartą buvo miręs jo 
tėvas, antrą kartą jau buvo 
miręs daugumos entuziazmas 
karaliui...—

Karalius mirė, 
tegyvuoja karalius!

Briuselis, 1943. II. 24. Va
sario 23 d. priešpiet naujas 
belgų karalius Leopoldas at
vyko į Briuseli, kur gyvento
jai jį entuziastiškai sveikino. 
Karalius sujungtame parla
mento posėdyje prisiekė kons
titucija. Ta priesaika naujas 
karalius formaliai perėmė ka
raliaus karūną, kurią dabar, 
kaipo Alberto I įpėdinis, ne
šios Leopoldas III.

Vėliavos, kurios užvakar 
buvo juoda spalva pridengtos, 
vakar džiaugsmingai plevėsa
vo. Visų bokštų varpai skam
bėjo. Buvo girdėti patrankų 
saliuto šūviai, kurie pranešė 
gyventojams, kad Leopoldas 
III sėdo į sostą. Žmonės vėl 
veržėsi į gatves. Liūdesys, ku
ris, suėmė gedulingos kara
liaus Alberto I laidotuvių ei
senos žiūrėjusius žmones, va
kar išnyko ir užleido vietą 
aiškiai džiaugsmingai nuotai
kai Anksti rytą visose baž
nyčiose buvo atlaikytos pa
maldos.

Tuo tarpu gatvėse buvo su
stiprintos Sargybos, nes buvo 
pasklidę gandų, kad komunis
tai rengia kažkokią demons- 
traciją prtdf mfujg karalių. *

Karibus Leopoldas raitas 
pasirodė ties pilimi. Jis dėvė
jo generolo uniformą, o krū
tinė „buvo perjuosta Didžiojo 
Leopoldo ordino juosta. Jį ly
dėjo jo brolis, Flandrijos ku
nigaikštis, ir visa eilė aukštų 
karininkų. Miniai entuziastiš
kai šaukiant, karalius įvažia
vo į miestą. Eisenos prieša
kyje jojo trimitininkai.. Pas
kui jojo du raitelių eskadro
nai, už jų — karaliaus pul
kas, o už jo — raitas karalius 
su savo palydovais.

Naujas karalius ir karalie
nė Astrida atvyko į parla
mentą, kuris buvo puikiai iš
puoštas. Iškilmėse dalyvavo 
visi vyriausybės nariai. Kara
lius pasveikino tautos atsto
vus. Savo kalboje naujas val
dovas pareiškė ištikimybę bel
gų dinastijos tradicijoms, di

nastijos, atsidavusios tautos 
gerovei ir pasiryžusios viso
mis jėgomis ginti Belgijos že
mę ir laisvę.

Karalius atvyko vogčiomis
Briuselis 1950. VII. 23. — 

Liepos mėn. 22 d. viename 
aerodrome nusileido lėktuvas, 
kuris buvo išvykęs parvežti 
Leopoldo III iš Šveicarijos. 
Apie karaliaus grįžimą retas 
kas žinojo. Buvo imtasi griež
tų apsaugos priemonių, kad 
neįvyktų pasikėsinimas arba 
masinės demonstracijos. Ko
respondentai, kuriems buvo 
leista pažiūrėti, kaip karalius , 
grįžta, galėjo jį tik iš tolo 
matyti. Jis buvo apsirengęs 
generolo uniforma. Greitai 
sėdo į mašiną ir tuščiomis 
gatvėmis nusiskubino į kara
liaus rezidenciją. Tuojau buvo 
sukviesta karaliaus taryba. 
Socialistai visai neatvyko, o 
liberalai išeidami pareiškė, 
kad tai yra tik karaliaus bi
čiulių taryba.

Sužinojus, kad karalius grį
žo, susirinko nedidelė minia jį 
pasveikinti. Karalius buvo iš
kviestas į balkoną, kur jis 
pasirodė su dviems savo sū
numis. Pasakęs keletą žodžių, 
vėl pasislėpė už durų.

Sveikas karaliau! 
šalin išdavike!

Paryžius. 1950. VII. 31 — 
Belgija yra suski

lusi už ir prieš karalių. Kara
liaus šalininkus sudaro dau
giausia krikščioniškosios gru
pės. Karaliaus priešininkais 
yra liberalai, socialistai ir ko
munistai. Yra pasidalinusi 
tauta ir geografiškai. Valonai 
yra prieš karalių. Tuo tarpu 
flamanai, artimesni germa
nams, yra už karalių.

Socialistų vadovaujami dar
bininkai išėjo į streiką, reika
laudami karalių atsistatydinti. 
Gatvėse vyksta demonstraci
jos. Karaliaus šalininkai šau
kia “Lai gyvuoja karalius!”, 
o priešininkai, kurie demons
tracijose persveria savo skai
čiumi, šūkauja “Šalin išdavi
ke!” Susirėmimuose su poli
cija yra sužeistų ir užmuštų. 
Briuselis ir kiti didesni mies
tai primena karo laikus. 
Švaistosi ginkluoti būriai poli
cijos ir karių. Padėtis atrodo 
įtempta. Karalius greičiausia 
turės kapituliuoti.

Vos tik įsėdo į sostą, 
ir buvo nusodintas

New York. 1950. VIII. 7. — 
Iš Belgijos pranešama, kad 
Leopoldas III buvo priverstas 
pasirašyti abdikacijos raštą. 
Sostas atitenka jo sūnui Bou- 
dainui. Jis užims sostą, kai

šis didžiulis Belgijos lėktuvas su dviems įguloms yra ski
riamas susisiekimui tarp Amerikos ir Korėjos. Belgijos vy- 

’ riausybė jį pavedė UN žiniai

Krikščioniška taika

21 metai, t. y.
Karalius tu- 

nes grėsė 
riaušės. So- 
pralaimėjusi 

karaliaus 
gatvių

tik jam sueis 
1951 m. rudenį, 
rėjo kapituliuoti, 
kraštui kruvinos 
cialistų partija,
balsavimuose dėl 
grįžimo, atsigriebė 
riaušėse ir fabrikuose. Krikš
čionių socialų partija, kuri su
daro vyriausybę, gavo stiprų 
smūgį neapsiskaičiavusi, kas 
gali įvykti. Neapykanta kara
liui buvo didesnė, negu tikė
tasi.

Kuo karalius kaltinamas?
O dabar kelios pastabos iš 

šalies. Karalius Leopoldas III 
praėjusio karo metu gana 
greitai kapituliavo. Jis tuo 
atidengė vokiečiams kelią į 
Prancūziją, o anglams — į 
Diunkircheną. Ar tad buvo 
bendradarbiavifnas su vokie
čiais ar kerštas kaimynams? 
Nei vieno nei antro. Jis gel
bėjo savo karius, kurie iš ge
ležinių Hitlerio nagų negalėjo 
jau išsisukti.

Tiesa, jam prikišama, kad 
pirmojo karo metu jo tėvas 
Albertas I labai narsiąį su vo
kiečiais kovėsi visą laiką. 
Belgija facth Sukliudė vokie
čiams žygiuoti į Vakarus ir 
pakreipė karą ne jų naudai. 
O Leopoldas III pasidavė. Pa
sidavė, nes jėgos neturėjo. 
Kiti buvo laikai ir kiti gin-

klai. Kai buvo kalba, kad rei
kia prieš Hitlerį stiprinti Va
karų frontą, anglai flirtavo 
su vokiečiais. Chamberlenas 
su skėčiu buvo nuskridęs pas 
Hitlerį “brolių taikos” pasira
šyti. Niekas tada Belgijos ne- 
siteiravo, ar jai tokia taika 
priimtina? Niekas Belgijos ir 
neginklavo, kad paskui būtų 
turėjęs teisės reikalauti krau
jo aukos — Diunkirchenui 
pridengti. Belgija buvo palik
ta viena. Karalius padarė, 
kaip jo tautai atrodė geriau.
Monarchihja ar demokratija?

Visos kairesnio nusistatymo 
grupės nekenčia monarchijos 
jau iš senų laikų. Visos re
voliucijos pirmiausia buvo nu
kreiptos prieš monarchiją. Ji, 
sakytume, sukausto ir suvar
žo laisvą tautos valdymąsi. 
Bet vėl žinoma, kad palaidoje 
laisvėje iškyla pavojai tai pa
čiai laisvei. Vietoje monarchų 
į sostą sulipa diktatoriai, ku
rie jau parodė, kad savo žiau
rumu toli pralenkia ir vaini
kuotus kraugerius.

Vadinami valstybes gerovė 
priklauso ne tik valdymosi for
mos. Vieni moka gražiai susi
tvarkyti ir gyventi monarchi
joje, o kiti pjaujasi ir “demo
kratiškiausioje demokratijo
je”. T.

Gryno taikos oro šiandien 
niekur nerandama pasauly, 
bet užtat jo labai ir labai pa
sigendama. Per eile s metų 
buvo linksniuojama visokios 
krizės, o dabar štai jau turi
me šiaip ar taip reikalą su 
kruvina katastrofa. Taika, 
atrodo, kažin kur nuo mūsų 
yra pasislėpus neprieinamose 
mums padangių srityse. Gud
riausi šiandien visoumenių at
stovai laužo galvas, kaip čia 
priėjus prie žmoniškos taikos 
tautų tarpusavio santykiuose. 
Taikis susirūpinimų šviesoje 
pastebima, kad žmoniškos tai
kos, žmoniškos vienybės pa
grindais įvykdyto sutarimo 
nėra daug kur ir tautų vidaus 
gyvenime. Dar blogiau: kas 
kart ryškiau girdėti nusimi
nusių balsų, kad nėra ramy
bės, nėra taikos žmonių sąži
nėse, kad tos sąžinės dažnai 
yra suskilusios, pakrikusios. 
Baisu, iš tikro, kai neranda
ma aiškaus itkslo savo gyve
nimui, kai įvairūs palinkimai 
ir troškimai plėšia, drasko 
žmogaus širdį.

pusių geidulių tenkinime. Tai
gi. jeigu krikščioniškos gady
nės amžiais nevisame ir ne 
tiek, kiek reikia, reiškėsi Kris
taus mokslo, Kristaus ant
gamtinės pagalbos priemonių 
išganinga įtaka žmonėse ir jų 
privačiame bei viešame gyve
nime. tai įvyko dėl to. kad 
žmonės didesniame ar mažes
niame laipsnyje nepanorėjo 
išitkimai to mokslo ir tos pa
galbos laikytis.

Istorijos eigoje pas daug 
ką. ypač paskutiniais šimtme
čiais, susidarė eilė nesusipra
timų, neaiškumų, prietarų, ir 
klaidingų nusistatymų, su ku
riais susitinkama, kai kalba
ma apie krikščionišką taiką. 
Kai kuriuos iš tų nesusiprati
mų. klaidingų nusistatymų ir 
neaiškumų pravartu ir čia 
bent truputį paliesti.

1. Taika nereiškia nejudan
čios ramybės, nereiškia ir ra
mumo, pasiekto prievartos 
priemonėmis. Taika taip pat 
nereiškia su kitais santykių 
neturėjimo, šalinimosi 
kitų. Tik tenai yra taika, 
yra sutikimu ir sutarimu 
remta tvarka.

gali

nuo
kur
pa

pa

PASLĖPTI TURTAI IR JORI 
NINKU PASAKOJIMAI

Kristus. 
tikrai ir 
suvieny- 
Tik vie- 
žmogaus

2. Visokios tikros taikos 
grindas yra žmogaus sąžinėje. 
Kai žmogus yra savo sielos 
viduje suskilęs, sudužęs, ka 
jo sieloje nėra tvarkos ir tai
kos, tai jis negali sueiti j tik
rus pastovius taikos santy
kius su kitais žmonėmis. Jis 
tada negali patsai savimi pa- 
vimi pasitikėti, 
viduje švaistosi 
nusiteikimų 
gos. Negali 
pasitikėti, 
negali būti
sitarimui, tikrai taikai 
do.

3. Kad būtų tikrai 
taika reikalinga, kad 
kantieji
tiktų ir sutartų visa savo vie
ninga siela. Juo susitarian
čiųjų sielos bus kilnesnės, juo 
jų taika bus grynesnė ir tvir
tesnė.

4. Tikra pastovi taika gali 
būti žmonėse, kurių 
yra prisirišusios prie 
gėrio. Prisirišimas prie 
ar prie klaidingo gėrio 
duoti tvirto 
nei atskiro 
nei žmonių 
tarimui.

nes jo sielos 
priešingos 

ii- troškimų ban- 
tada ir kiti juo 

o be pasitikėjimo 
tvirto tikram su- 

pagrin-

pastovi 
sutin- 

ir sutariantieji su

teisės

Belgijos karalius Leopoldas III su savo sūnumis išeina iš 
karališkų rūmų. Jis buvo priverstas atsisakyti sosto sūnaus 

Baudota (kairėje) naudai

•

Jūrininkai yra tokie žmo
nės, kurie žino daug įvairių 
paslapčių. Nėra pasaulyje to
kio uosto, kuriame nerastum 
keleto ypatingai daug žinan
čių jūrininkų apie nepapras
tus turtus, kurie yra toli ir 
klaikiose vietose paslėpti.

Jei dar gauna išgerti trupu
tį romo, tai jiems liežuvis vi
siškai atsiriša. Klaipėda irgi 
turėjo tokią jūrininkų mėgia
mą užeigą “Neptūną”. Joje 
būdavo galėjai sutikti kasdie
ną įvairiausių kraštų jūrinin
kų. linksmai ir nerūpestingai 
begirkšno jančių.

Jie tau tuojau papasakos, 
kad visose salose, esančiose 
ant vadinamojo didžiojo Ispa
nijos vandens kelio, yra pa
slėptų turtų. O tų salų tame 
kelyje esą net per 1500.

Tačiau tarp jų pagražintų 
pasakų yra ir tiesos, o kelio
lika vietų yra pasaulyje, ku
riose paslėpti 
yra.

Kokosinės salos turtai
Didžiausi turtai yra paslėp

ti Kokosinėje saloje. Buvo 
taip. Daugiau negu prieš šim
tą metų, būtent 1821 metais, 
kapitonas Tompsonas vežė di
delius turtus Limos gyvento
jų. kuriuos buvo užpuolus ki
ta tautelė. Ispanijos turtuo
liai išsikraustydami vežėsi vi
sas brangenybec. Tų brange
nybių tarpe yra buvusi Dievo 
Motinos statula, padaryta iš 
gryno aukso ir įkainuota apie

turtai tikrai

milijonų dol. Aukso ga- 
vežėsi už 600 milijonų 

Taip pat 270 kardų, ku- 
rankenos buvo gausiai

300 
balų 
dol. 
rių
nusagstytos brangiaisiais ak
menimis, o aukso kryžių ir ki
tų brangių bažnytinių indų 
buvo nepaprastas skaičius.

Kapitonas Tompsonas tuos 
turtuolius, kurie jo laivu va
žiavo, visus nužudė, o pa
grobtuosius turtus paslėpė 
Kokosinėje saloje. 42 ekspe
dicijos aplankė tą salą šių 
turtų ieškodamos, bet ligi šiol 
rasti nepavyko.

Laive "Tėtis” sidabriniai 
doleriai

Prieš 100 metų ties Brazi
lija paskendo laivas “Tėtis”, 
kuris vežė apie milijoną štu- 
kų sidabrinių dolerių.

Netrukus kitam laivui pa
vyko rasti paskendimo vietą 
ir doleriai buvo išimti. Iždas 
kiekvienam jūrininkui išmo
kėjo radybų po 400 dol.

Gaiti turtai
Prieš 40 metų vienas

turtingas Gaiti salos gyven
tojas apsigyveno sugriuvusia- 
me namelyje. Plėšydamas su
puvusias grindis, ir kitą kam
bariūkštį lopydamas, rado po 
grindimis paslėptą aukso už 
100 tūkstančių dol.

Šalimais gyvenęs krautuvi
ninkas - pasiūlė jam, kad jis 
persikeltų pas ■ jį gyventi, o 
jam tą namelį perleistų. Tas 
perleido.

Krautuvininkas dar rado

ne-

yra suglaudęs 
ir artimo mei- 

milijonai sielų 
randa ją šian-

sietas 
tikro 

blogio 
negali

taikai pagrindo 
žmogaus sąžinei, 
sutikimui ir susi-

5. Negali būti tikros taikos 
pas žmones, kurie nepaiso 
teisingumo. Tikras teisingu
mas gali būti vykdomas tik 
žmogaus, kuris turi tvarkoje 
savo sąžinę. Netvarka, esanti 
žmogaus sielos viduje, savai
me veržiasi išorėn ir užgauna 
kitų teises. Teisingumo san
tykius turėti su įvairiais žmo
nėmis ilgesniam laikui 
pajėgti tik dori žmonės.

Dėl to, kai rūpinamasi vi
suomenės gerove ir tvarka, 
tai reikia suprasti, kad tos 
gerovės ir tvarkos svarbiau
sias pagrindas yra piliečių do
ra. Kitaip tvarka gali būti 
laikinai palaikoma tik bruta
lios prievartos priemonėmis.

6. Tik tada yra tikra pasto
vi taika, kai ramumas nepa
naudojama tinginumui, apsi
leidimui, išglebimui, stagna
cijai. savo geidulių ir ištaigin
gumo tenkinimui. Visos čia 
suminėtos ydos įneša netvar
ką į žmogaus gyvenimą, į jo 
sąžinę ir negali nepasireikšt 
kitų teisių negerbimu ir ne
tvarka santykiuose su kitais. 
Teisingai sakoma, kad už pu
sę visuomenėse sukrėtimų, su
mišimų ir revoliucijų yra šiaip 
ar taip kalti tų ydų apimti, 
nors dažnai ir labai konser- 
vatyviškai nusiteikę žmonės.

7. Bet teisingumas nėra 
pats kilniausias ir plačiausias 
tikros taikos pagrindas. Žmo
gaus visos teisėtos aspiracijos, 
visi troškimai, siekimai negali 
sutilpti tik teisingumo rėmuo
se. Reikalinga, kad kartu ~su 
teisingumu klestėtų širdingo 
žmoniškumo, draugiškumo ir 
broliškumo atmosfera.

Niekur kitur pakankamai 
tvirtų ir pakankamai plačiai 
siekiančių pagrindų. motyvų 
ir akstinų tokiai atmosferai 
sudaryti nerasime, kaip krikš
čioniškoje pasaulėžiūroje.

Kristus tai yra vieninteliai 
tvirtas, visiems skirtas ir vi
sų gerai valiai prieinamas vi
suotinės taikos pagrindas: ir 
atskiro žmogaus sąžinei tikrai 
ramybei ir visokiems teigia
miems žmonių santykiams ir 
susigrupavimams.

Bet krikščionybės teikiama 
pagalba negali daryti galimos 
įtakos be pačių žmonių ben
dradarbiavimo. Reikalinga, 
kad žmonės su visu aktyvumu 
plėtotų savo prigimtas galias, 
į >a naudotų visas teigiamas 
priemones ir galimybes tikrai 
gerovei ir taikai įgyvendinti.

P. K.

Pontificatus".
nedaro prievar- 

laisvai valiai, 
taiką, į gerovę, 

laimę

Pirmi Keli

Prieš 15 šimtų metų didysis 
Hipponos vyskupas šv. Au
gustinas, išvargęs ilgametinė- 
se savo sielos kovose ir paga
liau suradęs ramybės uostą, 
yra pasakęs: "nerami mano 
siela, kol neatsilsės Tavyje, 
Dieve!” Taip, tik susivieniji
mas Dievuje, tik Kristaus 
dvasia, įsigalėjusi žmonių sie
lose ir jų tarpusavio santy
kiuose gali duoti tikrą ir tvir
tą atramą siekiantiems ramy- 
mo bei taikos savo sąžinėse, 
tautos vidaus gyvenime ir 
tautų tarpusavio reikaluose!

Mūsų taika yra 
Mat, tik Kristus gali 
galutinai sutaikyti ir 
ti žmones su Dievu, 
nybėje su Kristumi
sąžinė įgyja savo ramybei ir 
taikai tvirtą pagrindą. Tik 
per Kristų dvasioje nustaty
tus santykius gali turėti žmo
gaus su žmogumi, grupės su 
grupe, tautos su tauta suda
rytas susitarimas ir taika ga
limą pastovią, į visų
atsižvelgiančią, visus patenki
nančią reikšmę ir vertę. “Pa
gal tą kilnų Kristaus mokslą, 
kurį Jis pats 
dvigubu Dievo 
lės įsakymu, 
rado ramybę,
dien ir ras visados”, sako šv. 
Tėvas Pijus XII savo encikli
koje “Summi

Bet Dievas 
tos žmogaus 
Keliai į tikrą
į amžiną antgamtinę 
yra per Kristaus nuopelnus 
žmonėms atviri, bet reikalin
ga. kad žmonės patys jų pa
norėtų ir laisva valia jais 
žengtų. Kristaus atnešta žmo
nėms visokeriopa pagalba gali 
juose veiksmingai reikštis tik 
tada, kai jie savo laisvu noru 
ir apsisprendimu visomis sa
vo išgalėmis su ja bendradar
biauja. Negalima juk laukti 
iš Dievo nė fizinės, nė mora
linės rūšies stebuklų, nė bet 
kokios antgamtinės Dievo pa
ramos tam, kad pasidarytų 
jau nereikalingos galimos 
žmonių pastangos, tam, kad 
žmonės, viena Dievo pagalba 
pasitikėję, galėtų sau laisvai 
tūnoti tingėjime, ištižime, ap
sileidime, egoizme, vaiduose, 
kitas kito skriaudime ir iškry-

UŽTRAUKIMAI
Pasakys

Koki Malonumą

penkiolika kartų tiek, kiek 
anas skurdžius buvo radęs.

Vėliau paaiškėjo, kad tame 
name kadaise gyveno prancū
zai kolonistai, kurie turėjo iš 
čia bėgti juodiesiems negrams 
— vergams sukilus.

DEXTER
Teikia Jums

i

its rich me 
mildness
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Thatcher Street, Brockton 54, Mass.
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ŠACHMATAI
• B

" — veda K. Merkis —

New England pirmenybės 
užtruks keturias dienas rug
sėjo 1-4, Providenc^, R. I. 
pirmenybės bus 6 ratų, švei-J; 
darų sistema. Nugalėtojui ski
nama $100.00 dovana. Daly
vių laukiama iš visos N. Ang
lį jos. Naujos Anglijos meiste
riai: 1945 m. — Weaver A-•
dams. 1946 — Robert Byrne, 
1947 - 1949—Weaver Adams.•
J~| Arthur Bisguier, kuris 
laimėjo šių metų JAV open 
pirmenybes, kaip rašo P. 
Tautvaiša, padaręs didelį 
įspūdį. Jis eis toli. Kiti per
daug neišsiskyrė, bet aišku, 
kad H. Steiner, Larry Evans, 
Albert Pinkus yra geresni už 
H. Hesse. antros vietos laimė
toją. Prie 120 dalyvių — 12 
ratų yra j>er maža. Kanados 
meisteris M. Fox dėl šveicarų 
sistemos pasisako, kad norint 
pasiekti tikslumo, reikia skir
ti daugiau ratų, kad bent tek
tų sulošti su kiekvienu penk
tų dalyviu, o dabar tik su de
šimtu.
!(□ Povilo Tautvaišos simul
tanas Chicagoje rugpiūčio 5 
d. baigėsi 12%-1’ž. Prieš 
meisterį laimėjo inž. Ksaveras 
Kaunas, o Zigmas Stančius 
baigė lygiom.

- Chicagos šachmatininkų 
ūpas gerokai pagerėjo, kai sa
vo tarpe turi meisterį Taut- 
vaišą.
■Ū Golden Knights 1950 Pos

tai žaidynėse P. Tautvaiša 
pirmo rato dalyvius nesunkiai 
doroja. Jau krito 3 jo prieši
ninkai: R. C. Morley, Dr. Ka- 
man ir B. W. Bowner. Dar li
ko 3. Kai Tautvaiša laimės 
ketvirtą tašką, bus perkeltas 
į antrą (pusbaiminį) ratą.
-Q Kazys Merkis, Golden 

Knights 1949 m. žaidynėse 
kovoja pusbaigminiam rate. 
Laimėjo antrą tašką. įveikęs 
P. M. Lozano, Ohio. Ankš
čiau Merkis laimėjo prieš J. 
LJeberman, Pa.
;□ Massachusette šachmati

ninkų iškila įvyks rugsėjo 10 

d. Newburyport, Mass. Į tą 
iškilą kviečiami ir lietuviai 
šachmatininkai. Bus didžiulės 
žaibo ir komandinės'žaidynės.' 
Vietos šashmatininkų klubas 
daug kuo prisideda, kad šach
matininkų iškila kuogeriau- 
siai pavyktą.
□ Australija. Adelaidės pir

menybes laimėjo latvis Ber- 
zarinš, po jo: Berriman, Sha- 
dget, Bowman ir kt.

Adelaidės laikraščio “Ad- 
vertiser" taurės žaidynėse 
(šveicarų sistema) 1. latvis 
Lidums, toliau Berriman, lie
tuvis Lėlys, latvis Berzarinš, 
lietuvis Vaitkus, Bowman ir 
kt.

Tasmanijos pirmenybėse 1. 
latvis K. Remtais 4 L, taškų,
2. Dr. Phillips 4 t. 3. O. Vin
ce — 3 taškai.

Viktorijos pirmenybėse da
lyvauja lietuvis J. Kazakevi
čius. Po dviejų ratų pirmavo 
latvis Ozds. Crowl. Dr. Lear- 
ner. Visi po 2 tš.

BALF Centre gautos aukos 
1950 m. liepos mėn.

Connecticut:
New Britain, ALT skyrius 

25.00; Thompson, Kun. St. 
Būdavas $10.00.

Illinois:
Chicago, Emilija Skladaitis 

$2.00, K. Babickas $2.00; 
Rockford, BALF 85 skyrius 
$42.35.

Michigan:
Detroit, Juozas Žilinskas — 

$100.00.
New Jersey:

Newark, Liet. Tremtinių 
Dr-ja $100.00, N. J. Liet. Ta
ryba $200.00; Paterson, SLA 
101 kuopa $37.92.

New York:
Brooklyn, L. Virbickas 

(L. nr. 9488) $6.50; Great
•Neck, BALF 20 skyrius 
$200.00; New York, Teresa 
p.'fcjng $10.00.

Ohio:

Cincinnati, kun. P. Gailevi- 
čius už Vyčių 134 kuopą $50.; 
Cleveland, A. Zaloga $2.00; 
Dayton, Liet. R. K. Sąryšis — 
$20.00.

Pennsytvania:
KulpmonV Mra. F. Minalga 

$10.00; Pittsburgh, Ciurlio- 
nies Ansamblis per BALF 
Vajaus k-tą $300.00.

TRANSPOKTACIJAI:
Blackstone, Mass., P. Man- 

kus $30.00; Ansonia, Conn., 
BALF 78 skyrius $90.00.

NARIŲ MOKESČIAI:
BALF 85 skyr., Rockford, 

III. — $25.00.

BALF sandėlyje gauti dra
bužiai ir kiti daiktai 1950 

m. liepos mėn.
SVARAIS 

Connecticut:
Putnam, Sisters of Immacu- 

late Conception 56 sv.; Wa- 
terbury, Kun. J. Valantiejus 
118 sv., Anna M. iogers 27.

District of Cohimbia:
Washington, Mrs. Roberst— 

26 sv.
Illinois:

Chicago, V. Čepaitis 20; 
Kewanee, A. Shurnis 10.

Indiana:
E. Chicago, BALF 95 sky

rius — 585.
Massachusette:

Fitchburg, J. Dezingas 17; 
Haverhill, BALF 59 skyrius 
129; Northampton, A. Sa
dauskas 83.

Maine:
Rumford, B. Stasiulis 20.

New Hampshire:
Manchester, Mary Zaremba 

53.
New Jersey:

Bayonne, J. Jodzevičius 5.
New York:

Albany, St. George’s Church 
82; Brooklyn, BALF 100 sky
rius 178, Ona Mačiūnienė 25, 
Adelė Cergelis 12, J. Brundza 
8, Apreiškimo parapija 104, 
Ignas Serapinas 30, Jean 
Adams 14, Daugirda, 9, Ona 
Pilipauskas 108, Sofija Pen- 
kus 45; Great Neck, William 
Wolf 40; Haddon Heights, S.

Kisonas 12; Maspeth, Alksni
nis 132, K. Bačauskas 8; New 
York, Mrs. Kuhlman 6, J. 
Guobužis 8.

Pennsyl vania:
Peely, J. Jodshukis 9.
BALF vadovybė nuoširdžiai 

visiems aukotojams dėkoja už 
prisiųstas daiktines dovanas.

BALF Direktorių Tarybos 
nariams:

RE: 1950 m. liepos mėn. 
apyskaita 

PAJAMOS:
Balansas 1950 m. liepos 1 d. 

$10,773.49; Balansas gerybė
mis — 9,600.00. Viso $19,- 
773.49.

Aukų gauta $1,117.77; 
transportacijai — 120.00; na
rių mokesčių . 25.00; namo 
nuoma 125.00; maisto pro
duktų gauta 4,545.00 (Care); 
gerybių gauta 1,988.00. Viso 
$7,920.77. Viso labo $27,694.- 
26.

IŠMOKĖJIMAI:
(A) Tiesioginiai šalpai: lie

tuviams Anglijoje $4,545.00; 
lietuviams Filipinuose 150.00; 
lietuviams Lenkijoje 44.00. 
Viso $4,739.00.

(B) Imigracijai ir įkurdini
mui: atstovo atlyginimas — 
$270.00; ūkininkų kelionės — 
512.91; išlaidos uoste 107.45; 
mirusio St. Seleno laidoL — 
175.00; kelionių išlaidos 7.00. 
Viso — $1,072.36.

(C) Sandėlio išlaidos: dar
bininkų algos $150.00; gery
bių pristatymas išsiuntimas 
ir apdrauda $432.86; gerybių 
įpakavimo medžiaga $124.09. 
Viso — $706.95.

(D) Administracijos išlai
dos: tarnautojų algos $843.- 
66; profesiniai patarnavimai 
$60.00; telefonas ir telegra
mos $38.52; pašto išlaidos — 
83.28; raštinės reikmenys — 
82.28; paveikslai ir klišės — 
50.61; vanduo — 4.65; namo 
išlaikymas — $11.72; vajus, 
veiklos plėtimas ir garsinimai 
$160.00. Viso $1,334.72.

V įso išmokėjimų 1950 m. 
liepos mėn. $7.853.03. Gerybių 
atrankos ir įpakavimo medž.

544.00. Viso $8,397.03.
Balansas 1950 m. liepos 31 

d. grynais pinigais $8,897.23; 
gerybėmis — 10,400.00. Viso 
$19,297.23.

A. S. Trečiokas,
BALF Iždininkas.

1950 m. rugp. 5 d.

Už visas aukas BALF vado
vybė nuoširdžiai dėkoja, savo 
i rtremtinių vardu.

Savo daiktines ir kitas au
kas siųskit:

United Lithuanian Relief Fond 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. ,

PAIEŠKOJIMAI
Karaliūnaitės - Pečiukonie- 

nės, ir jos sesers Goberienės, 
Marijonos ir Mortos, gyvenu
sių Union St., Tamaųua, Pa., 
vaikai prašomi atsiliepti.

Kareckas, Pranas.
Korsakytė, Jadvyga, iš Sa

lako vai., Zarasų ap., Veželių 
km.

Kilkus - Tumonaitė, Mari
jona, iš Griaužiškių vienk., 
Skapiškio v.

Krasauskas, Balys, iš Gy- 
Hškių k., Užpalių v., Utenos 
apskr.

Kriuklys, Adomas, Stasys 
ir Vaclovas, ir jų sesuo To- 
karskienė - Kriuklytė Marija, 
vaikai Adomo.

Laužikaitė - Rimkienė, Juzė, 
iš Kupiškio - Rokiškio, ir vy

Melskimės lietuviškai!
I

1. Didysis Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. |
P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00 į

2. Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M. '
Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

3. Atlaidą Šaltinis. Parengė Tėvąs Kazimieras Kapu- į
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos į 
apdarais, 547 pusi., kaina $3.75

"DARBININKAS" Į
3K W. Bteadwoy, So. Boston 27. Mass. l

ras Rimkus, Jonas.
Martinkus, Pranciškus, iš 

Ročių k., Sėdos vąl., Mažeikių 
ap., su šeima.

Masiulienės - Matulionytės, 
Antaninos, giminaitis prašo
mas atsiliepti.

Matulionytės - Masiulienės, 
Antaninos, giminaitis, prašo
mas atsiliepti.

Mikalauskas, Juozas, iš Ku
mečių k., Girdiškės par., 
Skaudvilės vai., Tauragės ap.

Pakalnis, Jonas, iš Manie- 
čių km., Daugailių vai., Ute
nos ap.

Pečiukonienės - Karaliūnai
tės, ir jos sesers Goberienės, 
Marijonos ir Mortos, gyvenu
sių Union SL, Tamaąua, Pa., 
vaikai prašomi atsiliepti.

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

Povilaitytė - Tiško, Adelė.
Rimkienė - Laužikaitė, Ju

zė, iš Kupiškio - Rokiškio, ir 
vyras Rimkus, Jonas.

Šalinskaitė - Vaičiūnienė, 
Ona, iš Tauragės ap.

šeškas, Jonas, išvykęs Ame
rikon pas dėdę Antaną Vai- 
tiškį iš Latvijos, Pradės v., 
Dūkštos apylinkės.

Tiško - Povilaitytė, Adelė.
Tokarskienė - Kriuklytė, 

Marija, iš Panevėžio ap., ir 
jos broliai Kriuklys, Adomas, 
Stasys ir Vaclovas, vaikai 
Adomo.

Tumonaitė - Kilkus, Mari
jona, iš Griaužiškių vienk.,

Skapiškio v.
Vaičiūnienė - Šalinskaitė, 

Ona, iš Tauragės apskr.
Vaitiškis (Rainiškis), An

tanas, iš Pradės vai., Dūkštos 
apylinkės, Latvijoje. ;

< ’’ VališkiM, Jonas, iš Voniškių 
km., Šakių ap., Plokščių, vai.

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

Abu atvyko iš Belgijos 
Kongo j New Yorką. Miss He
len Sullivan ir toliau skrai
dys, o tigriukas atsidurs zoo
logijos sode.

Jei dar neturite geros 
IHetuviškos maldaknygės, 

užeikite j DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

Šiuo siunčiu $... ........   ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę ............................

....... ................  pavardė

........... .........  adresas 
> ■' ■
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“General McRae” j New Yor-

4

Councillor,
7 Wardas

EDWAHD C.
CARROLL

Veteranas
/

Hon. Thomaa J. Lineham 
būro paskirtas teisėju So. 
Boston Teismui. Taigi į jo 
vietą kaipo City 
rugp.-Sept. 12 d.
turės išrinkti naują žmogų. 
Tai vietai yra tinkamiausis 
Edward C. CarroH, nes jis 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate nuo 1932 iki 
1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 m. Priklauso 
Pere Marųuette Council K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C.
War Veteranų, 
Citizens Assoc. ir 
nizadjų.

Mr. Edvard C.

, DisaHed 
So. Boston 
kitų orga-

Carroll yra 
didelis draugas ir beturiu. Jis 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, risi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edvard C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. BUb.

k^-ir nuvyks š. m. rupiūčio 
19 d. į New Orleaną šie lietu
viai tremtiniai:
NEW YORK

Atmenąs, Vincas į Leomins- 
ter, Mass.

Burba, Salomėja į Omvėgo, 
Mich.

Butavičius, Jonas, Filomena, 
Algirdas j Detroit, Mich.

Dzikaras, Antanas į Chica
go, ID.

Iljaševičius, Elena į Detroit, 
Mich.

Iljaševičius, Stepas, Alek
sandras j Dearborn, Mich.

Iljaševičius, Zinaida j Det
roit, Mich.

Jankauskas, Jonas į Brook
lyn, N. Y.

Jokūbauskas, Teodora, Edu
ardas į Chicago, 111.

Kabasinsku, Adomas 
Closter, N. J.

Mackevičius, Vytautas, Ste
fanija, Algirdas, Dobile į O- 
maha, Nebr.

Melnikas, Antanas, Gtoria į 
Detroit, Mich.

Nagrodskis, Stėfan, Elena, 
Tadas į Athol, Mass.

Puodžišnaitė, Elena į Wa- 
terbury, Conh.

Pumeris, Juozas į Hotėes- 
ter, Mass.

Romanauskas, Andriejus, 
VOte * Sofija, Voldona į Ca- 
ry, Ihd.

Rukovisnikas, Povilas j Phi- 
ladelphia, Pa.

Rutkauskas, Benediktas į

Karas prikrautas kokybių
Čia yra kokybė, kurią galima pamatyti, jausti ir 
palytėti. Jus tikrai nustebins tykūs Fordo dideli 
inžinai V-8 ir “ Sėlių". Tiktai Fordas gali jums tą 
pasiūlyti iš žemesnės kainos karų. Be to, dar jūs 
rasite, kad šie inžinai yra labai pajėgingi ir pini
gus taupanti Taipgi yra labai patog&a važiuoti, 
nes turi "Mid Ship" Ride ir labai minkštas sėdy
nes. Jis yra "Fashion Car" taipgi ir šiaM metai*.

ItraMil Amerikos Lietuviai! 
Jūs jau daug padėjote ir iš- 
ulbėjote tūkstančius vargau 

tautiečių. Bet dar
falu daug eeMttų, senučių/ 
rinšRų su mažais vaikais, 
invalidą ir paliegėlių. Jie 
laukia pagelbės Iš Jūsų gai- 
leetiagos rankos. Pasiųsk 
Jtems suką per:

DAKTARAI
{VAROS SKELBIMAI

A.J.NAMAKSY 
ttal Itetate A

bo. boston, mašk
6MIM Tei. bOBA B4MM AM

Rea. $7 OrMe Sfreet 
W«ri iteaMiry, MaM

tJBited Lithuaaiaa ReUef Fund 
•f America, I*c.
195 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

1

■i s.

PAMATYKITE FORDĄ TV 
FORDO ŽVAIGŽDŽIŲ 

PikBIRŪeVMAS 
" M ’ Ketv. WIZ TV

Ch. 4, 1:00 P.M.

r~r 1 V u

Galima gauti su baltomis padangomis su extra mokesčiu.

Su tobulais įrengimais
OF V-8 OR S/K*

Tik 10 minučių prie rito ir jūs tuojau pajusite 
Fordo didelį pajėgumą. Jūs pajusite 3*% KBgviau 
sustabdymą King-Siae stabčius. Jūs gausite “jaus
mą” žiūrint į "Lifeguard" Body, kuris dabar yra 

"sound-conditioned” dėlei jo tykumo. Taipgi pirk
damas Fordą, turi getą investmentą — nes ne
perki žema kaina; nedaug kainuoja jo užlaikymas 
ir turi didelę vertę ji parduodant.

Ateikite ir ^Išbandykite
Vair avimą”

k

PIRKSIU pianą. Kas turite 
parduoti, prašome pranešti 

Darbininko” administracijai.
(4-

GRABORIAI

S. Bansevi&s k SSae
ruBeral Home

254 W, Broadway 
South Bostim, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUa 
LBldetevių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
PatArnavimą* Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenim* Dykai 
Tel. 8Outh Baeton 4-1546 

AVMMM 2-14S4

CtSIEI

Laidotuvių Direktorius Ir 
BaMfhuetejas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tai. SO 4-1437 
BOuth Boston 4-3440

YAKAVONIS
Bėrai Home
741 No. Malu St

V. t AGAVOMIS 
Metodų Direktorius N

BEG AUNR ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

(Mušk Roots) auga 
it Lietuvoje, ir ten 
ją vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų lietuviai

Begaline šaknimi

Providence, R. I.
Šemetas, Mečys į Brooklyn, 

N. Y.
• »

Steponaitis, Olimpija, Ada 
į Detroit, Mich.

Švabinskas, Bronislavas į

Omaha, Nebr.1*^
-t j<

Tamašauskas, Juozas į Fair- 
lawn, N. J.

Tijūnėlis, Kajetonas, Marta 
į Cleveland, Ohio.

Lenderakis. Juozas.
Tiškevičius. Stasys į Chica-

go, 111.
Vizgirda, Juozas j Waterbu- 

ry, Conn.
Zdanavičius, Petras į Chiea- 

go, III.

NEW ORLEANS
Jančovskis, Gustavas, Marė,

Benas, Ėla į Aatioch, Tenn.
- * • ) *

Zatkevičius, Ambroriejus, 

Zofija, Danutė, Laimutė į 

Los Angeles, Calif.
i

BALF Imigracijos Komitetas

ĮVARUS SKELBIMAI
NAMŲ SAVININKAMS

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai* 
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir
kaip didelis ar mažas darbas, gydydavosi 
Reikale parašykite atvyrutę nuo aziatiškos choleros, nuo vi- 
arba telefonuokite: John Pet- šokių karščiavimų drugiu, nuo 
ras, 131 Pond St, Raadolph, vidurių uždegimų ir athuosavi- 
Mass.
Bostono ofisas, 409 Broadevay, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

HE CARRY A COMPLETE LINE OF

Tel. RA 6-1177-J. So. surakinti} ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltliges, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galiną ir ūbo nuomario ir para- 
lišiaBs. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prieiunėiam i jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už (1.00 dvi uncijos.

M* Mama FLirkf nopc nmn

formerly Jhcob’s, 
the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mmb.

TėL Brockton 8-47785

Funeral Work and Corsages 
a Specialty

Frank The Horist

CALL

FOR

Florai Designs 

Wedding Flotreft 

Cut Flovera

1407 WasMngton 8t 

Nomood, Maso.

FARM NEEDS

I
* F&rmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machilies 
International Trucks, Parts & Service 

Kefrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

t McCARTHY EOUIPHENT COMPANY
| 1746 MAIN ST.,

X Teis. 6385

**
»***** ****
***
**
*
*

BROCKTON, MASS. *
8-0771 ' ,ž

Atlaidų Šaltinis
Tėvo Kazimiero Kapucino 

Patninklinė Maldaknygė
YnT tikrai patraukli, graži ir turininga. Atspausta stambiomis raidėmis, stipriais 

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

Atlaidų maldas yra peržiūrėjęs Tėvas Dr. KL Žalalia, O.F.M. Užsakant “Atlaidų 
šaltinį” prašotoe užpildyti šį kuponą:

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

\ i * •

šiuo siunčiu $3.75 ir prašau man prisiųsti “ATLAIDŲ ŠALTINI”. 
Vartas ir pavartė ________________ ____ ____ —...............................

.... ............................................................—................ ■ . ■  ................................................. ■ i, —■

X

BROTHERHs®D OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejss. 

Urmu ir Retail 
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 No. Montdb St, BrocktM, Mis.

4 i

4Bb 

VAITKUS 
Funeral Home

197 Mšbater Avė., 
Cambridge, Mass. 

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

BalMunuotojas 
(Notary Puuuc)

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

Kainas tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale laukite: Tel. th 8-8434.

*» ’ anvvmivsi, ■
»snsssMMB««sB0BssBBs»ci«sssass6St<«««««4Hte3ctoBtešS4Rscws«BRB®k

Pristatome Alų ir
dės turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų v

» - - J ■ .

-.oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

HOBIS tevCBAGS CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininke — Eva MafMteaS,

625 E. 8th SL, So. Boston, Mąte. 
į Tel. SOuth Boston 8-1998.

Vice-Plrmininkft—B. G<Hl«in!ėn8,
8 Winfield SL, So. Boston, Maso. 

Prot. RašL — Stela OvefkienB, 
i 555 E. 6th SL, So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. COnienS,

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

Iždininke — Ona Šiauria,
51 Tampa SL, Mattapan. Mass. 

Tvarkdarė — M. Matejpškiene,
866 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 

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

Draugija susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mtoesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, ■ Stt- ■ Boston, Maąs.

Visais draugijos reikalais krsipHUs 
pas protekolų rąlttfitnlrą. __ _

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 4-0415 

SOuth Boston 4-2409
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PADĖKOS ŽODIS

Bostono maldininkai aplankė Dievo 
Motinos Fatimoje šventovę

Baigtas darbas So. Bos
tono liet, parapijos va

saros mokykloj
Klebono kun. Pr. Virmaus- 

kio širdingu rūpesčiu buvo su
organizuota vasaros atostogų 
programa lietuvių vaikams. 
Programos vadovu buvo pa
kviestas T. A. Jurgelaitis, O. 
P., kuris labai energingai ir 
sėkmingai ėmėsi darbo. Jam 
talkininkavo kun. J. Klimas ir 
Iz. Giedraitis. Vaikučių suei
davo gana didelis būrys čia 
gimusiųjų ir naujai atvyku
siųjų. Jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje vaikučiai praleis
davo po kelias valandas ketu
rias dienas savaitėje. Progra
moje buvo mokoma lietuviš
ko skaitymo ir rašymo, buvo 
gražiai pažaidžiama, parodo
ma vaikams kino filmų ir net 
pavaišinama. Visą darbą pa
rėmė parapija ir keletas drau
gijų. T. Jurgelaičiui prireikus 
išvykti, pabaigoje jo klasę 
vedė Seselė M. Carnata. Rug
piūčio 11 d. vakare buvo su
rengtos to darbo kuklios pa
baigtuvės. Kleb. kun. Pr. Vir- 
mauskis tarė širdingą žodį su
sirinkusiems vaikučiams ir 
padėkojo visiems talkinin
kams. Buvo parodyta kultūri
nė filmą ir pabaigoje patys 
vaikai suvaidino iš “Eglutės” 
neilgą patrijotinį vaizdelį 
“Leiskit į Tėvynę” J. Kuz- 
mickio.

Tėvai labai dėkingi gerb. 
klebonui ir visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie vaikučių va
saros programos paįvairini
mo.

Kompozitorius Jeroni
mas Kačinskas,

atlikęs su choru gerą darbą 
Tėvų Pranciškonų metiniame 
piknike, pasiėmė dešimtį die
nų poilsiui. Atostogų metu 
mano atlankyti savo draugą 
Nevv Yorke ir kitur.

Krikštai
Rugp. 12 d. pakrikštytas 

Gerardas, sūnus Jono ir Ele
nos (Baraitės) Virbickų, gyv. 
269 Gold St., So. Boston; 
Suzana, duktė Prano ir Ma
rės (Baliukonytės) Skeivių, 
gyv. 53 Ridgevvood St., Dor
chester; Mykolas J., sūnus 
Jurgio ir Marės (Tuleikytės) 
Sinkevičių, gyv. 190 Emerson 
Street.

Rugp. 13 d. pakrikštytas 
Algirdas - Jonas, sūnus Algir
do ir Lelijos (Masiulionytės) 
Pečiulių, gyv. 10 Lyman Ter- 
race, Dorchester, Mass.

Praeitą penktadienį, rugpiū
čio 11 d., vėlai naktį, 550 Bos
tono apylinkių, vadovaujamų 
arkivyskupo R. Cushing, 
maldininkų po astuonių dienų 
kelionės per Atlantą, pasie
kė Portugalijos krantus. Ne
žiūrint nuovargio, šeštadienį, 
rugpiūčio 12 d. 6 vai. ryto 
jau vėl visi buvo sukilę ir 7 
vai. išvyko į 180 mylių ke
lionę Cova Da Iria, kur 1917 
m. trims vaikučiams apsireiš- 
ką Dievo Motina. Čia aplan
kė Dievo Motinos garbei pa
statytą toje vietoje šventovę.

Šiuo kartu jie pasitenkino 
trumpu apsilankymu Dievo 
Motinos garbeZ pastatytoje 
Bazilikoje, nes šeštadienį 4 
vai. po pietų turėjo išplaukti 
į Palermo Cicilijos saloje, kur 
sustojo apie trims valandoms 
turistiniams pasižvalgymams.

Msgr. Daniel Donovan, šv. 
Agotos parapijos klebonas 
Miltone, atlaikė atvykimo die
ną pamaldas Dievo Motinos 
šventovėje Fatimoje. Pasta
romis dienomis jis buvo užim
tas rinkimu cukraus nuvežti 
Martos dos Santos, Pranciš
kaus ir Jacintos, tai yra dvie
jų vaikučių, kuriems apsireiš
kė Dievo Motina, tėvui.

Sekmadienį, rugpiūčio 13 d., 
10 vai. ryto arkivyskupas 
Cushing atlaikė šv. Mišias 
ant laivo, jam plaukiant mė
lynaisiais Viduržemio jūros 
vandenimis tarp didingų Gi
braltaro uolų. Šios uolos su
kėlė mintis pammokslininkui, 
kuris jomis pavaizdavo Šv. 
Petro uolą,' ant kurios Kristus 
prieš 2000 metų pastatė savte 
Bažnyčią.

Praeitą šeštadienį 6 vai., 
prieš išvykstant Bostono apy
linkės maldininkams iš Lisbo- 
nos, juos aplankė Portugali
jos valdžios ir Lisbono mies
to pareigūnai ir pasveikino 
šio miesto ir krašto vardu. 
Arkivyskupas Richard J. Cu
shing išreiškė apgailestavimą 
savo ir visų maldininkų var
du. kad negalėjo ilgiau pa
būti šiame krašte. *

Į Fatimos Dievo Motinos 
šventovę maldininkus palydė
jo Apaštališkojo Sosto dele
gato Ispanijoje sekretorius 
Msgr. Giusseppe di Meglio.

Altoriaus berniukai
Šv. Petro parapijos alto

riaus berniukai ir šiemet iš
važiuoja praleisti savaitę ato
stogų. Sekmadienį, rugpiūčio 
20. linksmas Mišių tarnauto
jų būrelis (35 berniukai) su
sirinks prie bažnyčios ir pra

dės gražią kelionę į tėvų pran
ciškonų vasarvietę, Kenne- 
bunk Port, Maine. Lietuvybės 
lizde vaikučiai turės progos 
pasilinksminti .pasistiprinti ir 
su tėvais pranciškonais susi
pažinti. Bendrai kalbant, jie 
ištikimai tarnauja Dievui prie 
altoriaus visus metus. Jie pa
deda kunigui, atnašaujančiam 
Dievui tą brangiausią šv. Mi
šių auką. Jų vasarinės atosto
gos yra jiems paskatinimas 
būti uolesniais ir ištikimes- 
niais Dievo tarnyboje.

Iš kur gaunamos lėšos vai
kučių išvežimui savaitei atos
togauti? Už ypatingą pasidar
bavimą 13 vaikučių visai vel
tui nuvežami, o kiti, bendrai 
imant, tik keliata dolerių mo
kės. Su parapijiečių parama 
Mišių tarnautojai patys užsi
dirba. Vienas šaltinis yra laik
raščių pardavimas prie bažny
čios kiekvieną sekmadienį. 
Antras — Kalėdų linkėjimų 
kortelės, kurias jie išparda
vinėja rudenį. Parapijos kuni
gai ir patys berniukai širdin
gai dėkoja kiekvienam asme
niui, kuris vaikučius remia 
pirkdamas pas juos laikraš
čius ir užsisakydamas Kalėdi
nių sveikinimų korteles. Tiki
me, kad ir ateityje tęęsite tą 
brangią jiems paramą.

Linkime altoriaus berniu
kams linksmai praleisti tas 
puikias atostogas ir grįžti 
stipresniais ir uolesniais tam 
kilniam darbui, kurį jie atlie
ka iš meilės Dievui.

LDS 1-mos kuopos 
susirinkimas

Sekmadienį, rugp. 20 d., 3 
vai. po pietų LDS kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
salėje prie 7-tos gatvės. Val
dyba prašo visus narius atsi
lankyti.

Adv. Jonas J. Grigalius 
sekmadienį, rugp. 13 d. iš

vyko į W ii kės Barre, Pa. da
lyvauti LRKSA vykdomojo 
komiteto posėdžiuose. Adv. 
Jonas Grigalius yra Susivie
nijimo vicepirmininku. Jis 
taip pat yra ir ALT vicepir
mininku.

Sveikinimai iš Nice
Margareta Grybaitė iš Cam

bridge, kuri su lietuvių mal
dininkų ekskursija, kun. Jono 
Bernatonio vadovaujama, iš
vyko aplankyti Romą ir ki
tas vietas rašo, kad visi ke
leiviai yra gerai nusiteikę, 
sveiki ir linksmi. Iš Nicos iš
vyko į Genoa, o iš ten vyks į 
Romą. Visus sveikina.

Lietuvių Susiartinimo šven
tė N. P. Seserų vienuolyne, 
Putnam, Conn. praėjo įspū
dingai. Tai buvo tikrai visos 
apylinkės lietuvių sudėtinė 
šventė — jai daug kas ištisais 
mėnesiais rengėsi ir 'gausiai 
dalyvavo. Džiaugiamės mums 
parodytu gausiu visuomenės 
prielankumu ir esame giliai 
dėkingos.

Pirmiausiai, mūsų didi pa
dėka priklauso Hartfordo 
Vyskupui J. E. Henry J. 
O’Brien, kuris suteikdamas 
palaiminimą Švč. Sakramentu, 
pašventindamas Švč. Marijos 
Fatimos stovylą, pasakyda
mas gilios prasmės pamokslą, 
davė mūsų šventei didelio baž
nytinio iškilmingumo, o ap
lankydamas mūsų vedamas 
įstaigas ir domėdamasis mū
sų gyvenimo reikalais suteikė 
mums daug dvasinės para
mos, gi pasilikdamas ilgėlesnį 
laiką tarp šventės dalyvių di
dino visos šventės vertingu
mą.

Kartu dėkojame Msgr. John 
Hackett, J. E. Hartfordo Vys
kupo sekretoriui palydovui, 
įnešusiam savo dalį į bendrą 
nuotaiką.

Mūsų ypatingas ir neuž
mirštamas dėkingumas Prela
tui J. Balkūnui, taip gražiais 
ir jausmingais žodžiais per 
pamokslą išreiškusiam mūsų 
tautos kančių prasmę, mūsų 
pareigas, viltis ir kelius į 
tautos išlaisvinimą ryšium su

Oficialus Baldų 
Krautuvės

atidarymas. įvyko šeštadie
nį, rugp. 12 d. Bendrovės ve
dėjas p. Aleksandras Ivaška,

Marijos pasauliui Fatimoje 
paskelbtais maldos ir atgai
los reikalavimais. Didis ačiū, I 
už vadovavimą pasiaukojimui 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai 
prie Fatimos stovylos ir 
kvietimą Koplyčios statymui 
pagalbos prie lietuviško kry
žiaus.

Dėkojame Kun. Dr. A. Jag
minui, MIC., Marianapolio 
Viršininkui, atlaikiusiam Šv. j 
Mišias ir suteikusiam daug 
paramos šventei besiruošiant.

Taip pat nuošindžiai dėkoja
me Prel. J. Ambotui, N.P.S. 
Gildos Garbės Pirmini. įkui, 
Kun. K. Vasiui, Kunigų Vie
nybės Pirmininkui, Kun. J. 
Valantiejui — Koplyčios Sta-' 
tymo Garbės Komiteto na
riams, Kun. P. Jurui, akty
viam Koplyčios Statymo Ko
miteto Pirmininkui, kaimyni-i 
r.iams Klebonams Kun. Ą. 
Petraičiui, Kun. J. Vaitiekų- i 
nui, Kun. Karkauskui ir vi
siems kunigams, Tėvams Ma
rijonams, Tėvams Pranciško
nams savo atsilankymu pa
gerbusiems šią šventę ir daug 
padėjusiems ją išgarsinit.

Atskirą padėkos žodį taria
me prof. Kun. St. Ylai ir Kun.: 
St. Būdavui drauge su mumis 
sielojusiems šventės parengi
mu ir jei gražiai vadovavu
siems, taipgi ir p. A. Vaši-' 
liauskui, N.P.S. Gildos Centro 
Valdybos Pirmininkui.

Iš mūsų širdžių gausi padė
ka plaukia N. P. S. Gildos 
Hartfordo skyriui su pirmi
ninke p. Kolendiene bei pagel- 
bininkėmis ir visems Hartfor
do lietuviams sudėjusiems lė
šų Fatimos Marijos šventovei 
įrengti.

jo žmona ir pagelbininkai po
ra savaičių sunkiai triūsė, 
kol krautuvę atremontavo, 
pertvarkė ir papildė naujais 
baldais. Užėję į krautuvę 
džiaugiasi jos modemiškumu. 
Krautuvės adresas: 326-328
W. Broadvvay, So. Boston.

Julius Kazėnas 
išvyko

Prieš metus atvykęs iš 
tremties paa savo gimines, 30 
Cedar St., p. Julius Kazėnas, 
buv. Vilniaus operos solistas, 
rugp. 8 d. paliko Cambridge 
ir persikėlė į Clevelandą.

Prieš pusę metų suorgani
zuotas, jam vadovaujant vyrų 
balsų kvartetas, turėjo didelį 
pasisekimą. Palyginus per tą 
trumpą laiką jo kvartetas tu
rėjo savo rpertuare virš 30 
įvairių lietuvių liaudies dainų. 
Kas iš lietuvių girdėjo jo kon
certą, tam paliko malonų pri
siminimą.

Nebuvo parengimo ar minė
jimo, kur J. Kazėnas nebūtų 
prisidėjęs vienokiu ar kitokiu 
būdu. Jo bendradarbiai, visi 
buvę “Ciurlioniečiai”, kaip an
tai: p. Karnėnas, p. Pr. Pet
raitis ir p. Leonas Kazėnas, 
netrukus taip pat apleidžia 
Bostono padangę ir persike
lia į Clevelandą. Cambridge 
gyv. lietuviai linki kuo ge
riausiai įsikurti, neužmiršti 
retkarčiais aplankyti mus su 
daina. J. Saras.

Kai žmogus išalksta 
saulutei spirginant nuo troš-į 
kulio liežuvis pradeda džiūti’ 
— tada ir geriausia nuotaika į 
krinta. To pavojaus per mūsų 
šventę padėjo išvengti mūsų 
Gildos skyriai ir artimesnieji 
nuoširdūs rėmėjai, kurie įren
gė ir stalus su įvairiais už
kandžiais ir gaivinančiais gė- 
rimais arba kitokiais vilio
jančiais dalykėliais davė pro
gos kiekvienam norinčiam iš
mėginti savo “laimę”. Už šį 
didį darbą daug daug dėkoja-' 
me: p.p. Kedžiams, p. Kas-į 
maitienei, p. M. Pateckaitei ir 
p. M. Kripui iš Hartford; p.p.; 
Karpuškams, M. Katkauskie- 
nei, P. Katkauskienei, M. Gu-| 
džiūnienei, R. Meleškienei, p. 
Plikaitytei ir M. Baikauskui 
iš Manchester, Conn.; p.p. M. 
Karinauskienei, M. Stakevičie- 
nei, S. Balkus, M. Fortier, p. 
Aurek, V. Gauliui, V. Klimui 
ir Jaunųjų Apaštalavimo sky
riaus mergaitėms iš Waterbu- 
ry, Conn.; p.p. Sinkevičienei, 
Milerienei, Stakūnienei, p. Ra- 
sita, Vizbarienei, Savickams, 
Ritai Sinkevičitei iš Aušros

arba

\£)a barti esa brasta bos.
Pinigai, maistas ir laisvė

▼ Nors šias pastabas rašau į tokį laikraštį, kurį skaito visi, 
be išimties, lietuviai, tačiau, tebūna atleista man, kad jose pa
liesiu daugiau naujųjų ateivių aspiracijas ir jų likiminę būklę.

Rašinėliui uždėjau ir antraštę viliojančią, kuri kalba apie 
tokius pagrindinius dalykus, be kurių, rodos, joks žmogus ne
galėtų gyventi. Ir kas gi, iš tikrųjų, nenorėtų turėti pinigų? 
Kas nenorėtų būti pavalgęs ir sotus? Ir dar daugiau — kas 
netrokštų būti laisvas: laisvai gyventi, laisvai svajoti ir kalbė
ti, nejausti baimės atsidurti kurioje nors koncentracijos sto
vykloje?..

Manau, kad visi to norėtų. Ir, savaime aišku, mūsų broliai 
lietuviai, senieji ateiviai į laisvąją Ameriką bei Kanadą, kito
kio gyvenimo gal nė įsivaizduoti negali...

Pinigų, tiesa, pas kai kuriuos, kartais, ir mažiau esti. Bet 
maisto — visuomet užteko ir užtenka. Na, o laisvės, laisvės — 
visada buvo ir yra tikri kalnai... Nė vienas iš jų dar niekad 
nebuvo naktį išbudintas iš miego žiauraus enkavedisto, nė vie
nas neragavo naciško bizūno ir nė vienam dar niekad nebuvo 
sudrumsta laisvė nei ilsintis, nei dirbant...

Kitokia padėtis yra su naujaisiais ateiviais, vadinamais 
“dypukais”. Jie visi jau kartą pergyveno savo Tėvynėje rau
donųjų siautėjimą, kentė priespaudos jungą nacių okupacijos 
metais, keliavo per bombų ir gaisrų nusiaubtos Europos lau
kus, gyveno tremtinių stovyklose, kur niekad nebuvo perdaug 
nei pinigų, nei maisto, kol dauguma pasiekė JAV ar Kanadą. 
Bet tūkstančiai lietuvių — dar ir dabar tebevargsta tremtyje. 
Ir kas svarbiausia, jie nebuvo perdaug pasiilgę nei pinigų, nei 
maisto, o vienintelis iš jų trokštamiausių dalykų — buvo ir te
bėra — laisvė.

▼ Ilgesnį laiką nebuvo pasaulyje perdaug žmonių, kurie šį 
tremtinių troškimą būtų supratę. Tačiau atsirasdavo vienas 
kitas, kurių žodžiai gaivindavo tremtinių laisvės troškimo 
ilgesį.

Štai, čia pat, prisimena man kadaise pasakyti vieno JAV 
politikos vyro žodžiai, kurie tikrai brangesni už pinigus, mais
tą ir kitokius materialinius dalykus. Tas vyras buvo JAV Kon
greso Delegatas O’Konski. Šitaip jis kalbėjo: “The White 
House is full of purses from all nations who wait them to be 
filled with money. What does the Lithuanian nation ask for: 
money ar food? No! She starves, būt is asking only for one 
thing — liberty. And there is nothing more beautiful than this 
retĮuest”. ,

Tai žodžiai, kurių, manau, niekad lietuviai neužmirš. Ir, 
svarbiausia, kad jie pasakyti tada, kuomet dauguma pasaulio 
galiūnų galvojo, jog lietuviai, pasirinkę tremtinių dalią, apie 
sovietus kalba neteisingai, kitaip sakant, negražią propagandą 
veda prieš “sąjungininką”...

V Šiandieną — padėtis iš pagrindų pasikeitė. Pamatė vaka
rų demokratijų žmonės, kas yra sovietai, kas yra komunizmas. 
Ir tai pamatė ne tik didieji, bet ir mažieji. Komunistų žiauru
mai kad ir Korėjos fronte— yra didelis liudininkas to, ką mes 
seniai kalbėjom. JAV-bių karių — belaisvių surištos rankos ir 
kulkos pakaušyje — aiškiai parodo tuos pačius metodus, ku
riuos komunistai naudojo ir tebenaudoja Lietuvoje...

O kai pasaulis praregėjo — ir mūsų vitys padidėjo, kad 
mes atgausime savo Tėvynės laisvę ir kad baisusis pasaulio 
pabaisa — komunizmas bus sunaikintas, kuris tiek daug ašarų 
ir kraujo žmonijoj išgėrė.

Taigi, nūdien laisvės viltys realesnės. Pinigai ir maistas — 
bet kur užsidirbami, o laisvė tautoms — teateina tik per ilgas 
kovas, kančias ir pasišventimą. Mes, lietuviai, niekad neliksime 
pasyvūs laisvės kovos fronte.

Kovosime — ir laimėsime!
Pranys Alšėnas.
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Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Vartų parapijos, Worcester, 
Mass.; p.p. Giraičiams, Volun
gevičiams, Augustinavičienei, 
Žirinskienei, Lukšienei, Bra
zauskaitei ir M. Vaišnorienei 
iš Šv. Kazimiero parapijos, 
VVorcester, Mass.; pp. V. Šim- 
kienie, Mockienei, V. Kulbo
kui, Račkauskams iš Bostono;

už jų paaukotas įvairias gėry
bes šventės stalams pratur
tinti ir už paaukotas mūsų 
skelbtas dovanas šventės rė
mėjams.

Ypatingas šventės- pasiseki
mo nuopelnas priklauso tiems, 
kurie parūpino, suorganizavo 
transporto priemones. Daug 
kartų ačiū Prel. J. Ambotui, 
p.p. Kazlauskienei, Rama
nauskienei, M. Jokūbaitei, M. 
Karinauskienei, K. Karpuškie- 
nei, B. Mičiūnienei, Giraitie- 
nei, Brazauskui ir kitiems čia 
neišvardintiems parūpinu
siems autobusus ir suorgani
zavusiems keleivius iš Anso- 
nijos, Nevv Haven, Waterbu- 
ry, Hartford, Worcester, ir

Boston.
Pagaliau didis dėkui spau

dai, radio valandėlių vedė
jams ir visiems šventės kvies
lių platintojams, plačiai ir 
sėkmingai išgarsinusiems Lie
tuvių Susiartinimo šventę.

Galop nuoširdžiausią padė
ką siunčiame visiems ir kiek
vienam skyrium šventėje at
silankiusiems ar šiaip kuo 
nors prie jos prisidėjusiems. 
Tegul Gerasis Viešpats vi
siems gausiai atlygina. Kartu 
visų atsiprašome už pasitai
kiusius trūkumus. Tikimės, 
mūsų ryšiai nenutruks ir atei
tyje. Visiems už viską ačiū!

Nek. Pr. švč. P. Marijos 
Seserų Kongregacija.

DARBININKAS

366 W. Broaduay 
So. Boston 27, Mass.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už $3.00.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 

..................       pavardė 

........................     adresas

.......................................................................................—--^r——

Miegodamas nupuolė 
nuo stogo

Peter A. Kelly, 63 m. am
žiaus, gyv. 100 Pearl St., 
Cambridge, nupuolė nuo sto
go pavojingai susižeisdamas. 
Nuvežtas ligoninėn. Policija 
sako, kad jis miegodamas at
sikėlė, išlindo pro langą, ir 
ėjo siauru 10-colių pločio bal
kiu. Užėjęs ant kitų namų 
stogo nukrito.

Remklte tuo* profeuljenuluu Ir biz
nierius, kuria m»» skelbimais remia 

•Darbininką”.

p. Kuodienei, p. Pauliukoniui 
iš Worcester; p. C. Šimkui iš 
Hartford.

Kartu dėkojame visoms mo
terims, kurios penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį atėjo 
į talką mūsų virtuvei ir padė
jo aptarnauti šventės daly
vius.

Dėkojame p.p. Broliams 
Kleinams, Žemaičiui, ’ Č. Sa
vickui, Klimui, Andrašiūnui ir 
kitiems padėjusiems įrengti 
stalus, būdeles ir visą šventės 
aikštę.

Didžią padėką reiškiame fir
moms ir atskiriems asmenims

MARIANAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
Berniukams

I THOMPSON, CONNECTICUT
! Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
i baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios prinp’inta.
j Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti i bet J 
j kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. įvairios rūšies spor- * 
j tas. Kreiptis į raštvedį:
j /
į Registrar
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