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BRITANIJA NEĮPAREIGOTA 
GINTI FORMOZOS

LonJon, Anglija —Pra
nešama, kad premieras 
Attlee pareiškęs, jog Bri
tanija nėra surišta ginti 
Formozą, jeigu ją pultų 
kviečiai komun i s t a i. 
Vienam piliečiui, kuris 
telegrama norėjo gauti 
užtikrinimą, kad Anglija 
laikysis nuošaliai For
mozos klausimu, Attlee 
atsakęs: “Aš manau,
kad Raudonoji Kinija su
pranta Britų poziciją”.

vietai, prieš Korėjos ka
rą Persiją nepaprastai 
Įžūliai puolę ir grasinę, 
yra pakeitę toną ir pasi
darę labai “draugiški”. 
Spėjama, kad jiems rūpi, 
kol galima, daugiau iš
spausti iš Irano žibalo.

Sabotažo veiksmai 
Anglijoje

Londonas — Rugpiūčio 
J.1 d. britų admiralitetas 
pranešė, kad britų 23,000 
lėktuvnešyje Illustriuos 
vėl buvo aptikta sabota
žo veiksmų. Admiralite
tas sako, kad tai nebuvo 
svarbūs pakenkimai. Bu
vo pakviesta detektyvai 
pasikėsinimą stropiai iš
tirti.

Šis sabotažo veiksmas 
yra jau 11-tas paskuti
nių 20-ties mėn. bėgyje. 
Rimčiausias sabotažo pa
darinys buvo š. m. liepos 
14 d. kai susprogdintas 
9 valtys su amunicija 

i Bedenham laivyno stoty-I Inuringijoa
- Mokestis labai

Komunistai vilioja vaikus da
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PENKTADIENIS (Friday). RUGPICTIS (August),

Didžiausius JAV lėktuvas “Constitution”, nusileidęs Havajų salose. Pacifiką jis perskren- 
per 10:47 min. Pirmoje kelionėje vairavo pilotas L. R. Burnett.
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Administracijai Tel. SO 8*2680 SDC CENTO.

RAGINA NUTRAUKTI SANTY 
KIUS SU RAUDONAISIAIS

Diusedorfas, Vokietija 
Rytų Vokietijos komu
nistai pasiūlė dviejų sa
vaičių atostogas vai
kams iš Ruhro srities 
britų zonoje. Ruhras yra 
anglies ir plieno pramo
nės sritis, labai tirštai 
gyvenama. Vaikams poil
sis šviežiame ore labai 
reikalingas. Komunistai 
siūlo vaikams važiuoti į 
sovietinės zonos vasar
namius prie Baltijos jū
ros arlMk 
kaitras. _________ _____
žemas — tik $3.30. Tėvai 
stebisi ne tiek tuo žemu 
mokesčiu, kiek komunis
tų vilionėmis “šviesti” 
vakarinės Vokietijos pa
augėjus.
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Japonų nepriima 
savanoriais

Sovietai ieško žibalo
Teheranas, Persija —

Persijos sostinėje yra 
vedamos prekybos dery- 
bus su sovietų delegaci
ja, kuriai vadovauja Ru
sijos ambasadorius I. 
Sadčikovas. Tariamasi 
dėl mainų prekybos, kuri 
pastaruoju metu buvo 
sustojusi, kai Persijos - 
Rusijos pasienyje buvo 
padažnėję incidentai. Da
bar padėtis aprimo. So-

Washington
senatorius iš Washing- 
ton Magnuson yra pa
siūlęs, kad Japonijos ve
teranai būtų piriimami 
savanoriais į armiją. 
Gen. Douglas pareiškė 
abejojimo, ar iš viso tai 
būtų įmanoma, kol U.S. 
nėra sudariusi taikos su
tarties su Amerika. Kiti 
šen. Magnuson pasiūly
mo kritikai įrodinėja, 
kad toks pasiūlymo įgy
vendinimas išstatytų A- 
meriką viešam apkaltini
mui Japonijos išnaudoji
mu karo mašinai.

Dem.

ATSISAKO VEŽTI RUSIJOS 
PREKES

New York, N. Y. — 
Jungtinių Valstybių Lai
vų bendrovė pirmoji atsi
sakė vežti Rusijos vergų 
pagamintas prekes. 
Sprendimas padary tas 
po to kai į Bostono uostą 
atplaukė vienas tos ben
drovės laivas su Rusijos 
jūros vėžiais vertės 
$350,000. Uosto darbinin
kai atsisakė laivą iš
krauti. Laivas su jūros 
vėžiais iš Bostono iš
plaukė į New Yorką.

Cunard laivų bendro
vės laivas Parthia praei
tą sekmadienį atplaukė 
į New Yorką su Rusijos 
prekėmis. Atvežė 2,500 
dėžių jūrų vėžių konser
vuotos mėsos. Uosto dar
bininkai atsisakė tas dė
žes krauti iš laivo. Lai
vas su jūros vėžiais bus 

K grąžintas į Liverpool.

MOLOTOVO - MAO 
PASITARIMAI

Hong Kong, Kinija — 
“Wah Kiu Yat Po”, ko
mercinis laikraštis (ki
niečių nacionalistų kryp
ties) paduoda žinią iš 
Formozos, kad V. M. Mo
lotovas buvo atvykęs į 
Peiping ir turėjęs pasita
rimą su kiniečių komu-

tung Korėjos ir pietryti
nės Azijos klausimu. 
Rugpiūčio 10 d. Moloto
vas išvykęs iš Peipingo.

Jung. Valstybių laivų 
bendrovės direktoriai pa
reiškė, kad jų laivai ne
veš Rusijos prekių nei iš 
Rusijos nei į Rusiją, tie
sioginiai ar netiesiogi
niai.

Uostų darbininkų uni
ja New Yorke ir Bostone 
nutarė daugiau nekrauti 
Rusijos prekių iš laivų.

Vakaru vokiečiai reikalau
ja 25,000 policininkų

Paštas vėl pagyvės?
Washington, D. C. — 

Atstovų rūmai 264 bal
sais prieš 108 priėmė bi- 
lių, kuris įsako vyriau
siam pašto viršinjnkui 
Jesse Donaldson panai
kinti ekonominiais sume
timais išleistą jo įsaky
mą ir grąžinti pašto pri
statymą miestuose du 
kart į dieną.

Bilius perduotas Sena
tui, kuris, gal būt, ne
svarstys dar šioje sesijo
je. Jeigu Senatas priim
tų minėtą bilių, tai pre
zidentas dar gali uždėti 
savo veto.

Bonn, Vokietija — Va
karų Vokietijos Bonn 
valdžios kancleris Kon- 
rad Adenauer reikalauja, 
kad vakarų okupacinės 
valdžios leistų sudaryti 
federalinę policiją iš 25,- 
000 vyrų. Vakarų alijan- 
tai yra linkę daryti dau
giau nuolaidų vokie
čiams.

Streikas privertė atleisti 
darbininką

New York, 
ninkai pareikalavo, kad 
Bommer Spring Hinge 
bendrovė, Brooklyn, N. 
Y., atleistų iš darbo An- 
thony Cattonar — maši
nistą. Kai bendrovės va
dovybė nenorėjo išpildy
ti darbininkų reikalavi
mo, jie metė darbus ir iš
ėjo į streiką. Bendrovė 
tada išpildė reikalavimą.

Anthony Cattonar yra 
įtariamas 
Jis dabar po
statu laukia 
sprendimo jį 
Italijon, kaip 
komunistą.

Darbi-

Rusija atstatvsiarti 5 vo
kiečių geležinkelius

New York — Teisėjas 
John E. Swift, vyriau
sias Knights of Colum- 
bus vadas, pareiškė, kad 
jis yra paruošęs ir pasiū- 
lysęs Knights of Colum- 
bus seimui rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama nu
traukti JAV diplomati
nius ryšius su visais ko
munistų 
tais.

Kitos 
siūlytos i 
ja, kad 
sudarytų 
ryšius su Ispanija, ir iš
tirtų 
ir jų simpatikų išdavi
kišką 
te.

valdomais kraš-

rezoliucijos, pa- 
seimui, reikalau- 
Jung. Valstybės 

i diplomatinius

komunistų agentų

veiklą šiame kraš-

d. pasiuntė Lietuvos kon
sului Chicagoje P. Dauž- 
vardžiui laišką, kuriame 
praneša, kad su dideliu 
susidomėjimu perskaitė 
memorandumą, kurį kon
sulas prisiuntė liepos 31 
d. š. m. ryšium su Jung. 
Valst. pripažinimu Balti-

Jung. Valstybės ir toliau 
pripažįsta, nežiūrėdamos 
brutalios Rusijos komu
nistų Lietuvos okupaci
jos.

Paminėto, labai plačiai 
skaitomo laikraščio lei
dėjai, tame pačiame laiš
ke Lietuvos konsului 
pranešė, kad yra paruošę 
šiuo Baltijos valstybių 
klausimu editorialą, ku
ris artimiausiu laiku bus 
išspausdintas Herald - 
American ir kituose 
Hearsto laikraščiuose.

Prašome gerb. skaity
tojus tą editorialą pasek
ti ir tų laikraščių redak
cijoms pasiųsti padėkos 
laiškus.

Žemės drebėjimas Indijoj
Calcutta, Indija —Rug

piūčio 15 d. Assam sri
tyje, įvyko žemės drebė
jimas. Du tūkstančiai 
namų sugriauta, keturi 
žmonės užmušti ir daug 
sužeistų.

komunistas. 
$5,000 už- 

valdžios 
deportuoti 
svetimšalį

Rado gyvį atbalsį
Chicago, UI.— “Chica

go Herald - American’* 
leidėjo įstaiga rugpiūčio

Berlynas —Rusija pra
neša, kad ji jau turi pla
ną atstatyti penkius ka
rinius geležinkelius iš 
Lenkijos per visą Rytinę 
Vokietiją iki Vakarų 
Vokietijos sienos. Gele
žinkelių atstatymas dar 
nepradėtas.

Geležinkelių atstaty
mas' gįyTOr pbpiaMits ‘žgnČs 
pasirengimas karui 
ropoję.

Izraelis reikalauja 
$1 bilijono

Gigantiški kolchozai 
sušlubavo

Maskva.
metų pradžios Sovietų 
Rusijoje buvo pradėta 
jungti kolchozus į milži
niškus ūkius su dešimtis

Be

Nuo šių

Eu-

Tel Aviv, Izraelis —Žy
dų valstybės premieras 
David Ben - Gurion krei
pėsi į visus žydus JAV ir 
kituose kraštuose, kad 
jie iki 1953 m. sudėtų 
vieną bilijoną dolerių. 
Pinigai reikalingi išvežti 
žydus iš Vidurinių Rytų 
ir Rytines Europos.

Atlanto vadai už vakarų 
gynybos sustiprinimų
Washington, D. C. —

Dešimts iš dvylikos Šiau
rės Atlanto sutarties 
tautų atstovai susirinko 
svarstyti, kaip būtų gali
ma sustiprinti vakarų 
gynybą prieš komunistų 
agresiją. Susirinkimas 
yra slaptas.

NORI PAGREITINTI SUTARTĮ 
SU JAPONIJA

Washington, D. C. —
Korėjos karas verčia pa
daryti taikos sutartį su 
Japonija. Valstybės de
partamentas, gavęs gen. 
Douglas MacArthur pri
tarimą, yra pasiruošęs 
artimoje ateityje pradėti 
pasitarimus. Taikos su
tarties klausimas bus iš
keltas Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje.

kad sudaryta “Ispanijos 
Draugų” organizacija, 
kurios tikslas siekti, kad 
būtų su Ispanija atnau
jinti diplomatiniai san
tykiai ir teikiama jai pa
galba.

Uždarysią Baltijos jūrą

chozų
1,500, o Maskvos rajone 
tiek pat iš 6000 kolchozų.

Pradėjus tą naują kol- 
chozinimą, buvo skelbta,

sudaryta apie

Reikalauja remti Ispaniją
Londonas — Sir Alex- 

ander Roger, Britų in
dustrijos federacijos vice 
pirmininkas, praneša,

kad patys žmonės šito 
reikalauja, nes didesnį 
ūkį lengviau mechani
zuoti ir padaryti našesnį. 
Dabar ateina priešingos 
žinios. Bolševikų laik
raščiai puola didžiuosius 
ūkius, kad jie atsiliko ir 
nedavė nei to, kas anks
čiau turėta. Kaltinama 
neprityrusi administra
cija. Politbiuro narys 
Chruščevas dar nurodo, 
kad daug gigantų kol
chozų egzistuoja tik ant 
popieriaus. Problemą su
daro ir sumažėjęs admi
nistracinis personalas, 
kurio nėra kur pritaiky
ti. Matyti, jie ir prilaiko 
iš viršaus primestą pla
ną. Laikraščiai rašo, kad 
reikia siusti agitatorius 
ir žmones įtikinėti, jog 
taip bus geriau.

Indija neapsisprendus
Lake Success, N. Y. — 

Sir Benegal B. Rau, In
dijos atstovas Saugumo 
Taryboj® jpareiikė, kad 
jis n?ra dar apsisprendęs 
įteikti rezoliuciją, reika
laujančią išrinkti komi
siją, kuri paruoštų planą 
taikingu būdu užbaigti 
karą Korėjoje.

siCiUi'ros ŽINIOS

Maskva — Vienam So
vietų laikraštyje rašoma, 
kad susidėjusios aplin
kybės verčia uždaryti 
Baltijos jūrą visiems ne 
Baltijos tarybinių respu
blikų karo laivams. Bal
tijos sovietinės respubli
kos tam pritariančios.

A Gynybos sekretorius Johnson prezidentui pri
tariant, reikalauja, kad Kongresas priimtų įstatymą, 
kuris įpareigotų imti apmokyti kariškai visus jau
nuolius nuo 17 iki 20 metų amžiaus.

A Anglijos premieras Attlee atmetė konservatorių 
ir liberalų reikalavimą sušaukti parlamentą dėl da
bartinės pasaulio padėties.

A Bulgarija ištremia 250,000 savo piliečių turkiš
kos kilmės, o Turkija nebenori jų priimti. Galimas 
daiktas, kad tuo būdu siekiama Turkijoje sustiprinti 
penktąją koloną.

A Saugumo Taryba buvo sukvietusi neviešą po
sėdį perkalbėti Malikui, kad jis pirmininkaudamas 
laikytųsi tvarkos. Rezultatas buvo tas, kad “visi su
tarė, jog abi pusės nesutaria”.

A Valstybės departamentas dabar svarsto, ar kel
ti bylą Rusijai už masinį lietuvių, latvių ir estų de
portavimą į Sibirą, ar ne. Tokį atsakymą davė vals
tybės departamentas Baltijos valstybių atstovams. 
Baltijos valstybių užgrobimas nėra pripažintas Rusi
jai. Baltijos valstybių atstovų skundas, kaip pareiš
kė valstybės sekretorius Acheson, bus perduotas 
Jungtinių Tautų vadovybei.

A St. Louis, Mo. autobusų darbininkų streikas pa
sibaigė. Unijos vadai šiam streikui buvo priešingi. 
Tačiau autobuso vairuotojai įkalbėjo darbininkams 
išeiti į streiką. Darbininkai paklausė, bet nieko ne
laimėjo.

A Olandijos raudonieji sukėlė dviejuose didžiau
siuose Olandijos uostuose — Amsterdame ir Rotter- 
dame uostų darbininkų streiką. Policija, padedama 
patrulių ginkluotų automatais, išblaškė streikininkus.

A JAV okupacinės pajėgos Vokietijoje pradeda 
draugiškumo kompaniją su vokiečiais. Armijos pra
nešimas sako, kad agresinga kampanija prieš abu 
šiuos kraštus reikalauja draugiškų santykių tarp A- 
merikos ir Vokietijos. Jie turi būti plečiami per spau
dą, radijo programas, mokyklas ir kitokiais būdais.

A Indijos geologijos tyrinėtojai praneša, kad Indi
joj Kalahandi Bihar valstybėje yra atrasta apie vieno 
milijono tonų magnezijaus rezervai.

A Joseph Pholien, 65 m. po keturių dienų vyriau
sybės krizės sudarė naują iš katalikiškų partijų Bel
gijos kabinetą.



Penktadienis, Rugp. IS, 1950 PAHBtMiHtAS

Korėjos fronte
■■ Komunistų spaudimas yra sukoncentruotas į 

Taegu, laikiną P. Korėjos sostinę ir svarbų susisie
kimo mazgą. Užėmus šį miestą, atsivertų į pajūrį 
lyguma, tiesiai vedanti į Pusan. Amerikiečiams be
liktų tiktai koks penkių dešimtų mylių pajūrio ruo
žas. Dėlto daromos visos pastangos Taegu atlaikyti.

■■ Siekdami Taegu paimti, komunistai savo pajė
gas yra sukoncentravę iš abejų pusių to miesto — 
prie Changnyong ir Waegwan. Pastarojoje vietoje, 
kaip spėjama, buvo sutraukta apie 60,000 raudonųjų. 
Jie turėjo masiniu puolimu užimti Taegu, bet praėju
sį trečiadienį, rugpiūčio mėn. 16 d., jie buvo sustab
dyti didelės orinės atakos. Apie 100 oro tvirtovių 
(B-29) per dvi valandas nuleido 3000 bombų į Wae- 
gan sritį. Karo pranešimai sako, kad tai priminė 
Normandiją iš praėjusio karo ir buvo panašu į ato
minės bombos sprogimą. Raudonieji panikoje pasi
traukė. Jų tankų puolimas kuriam laikui sustojo. 
Bet kitos dienos rytą iš subombarduotos srities vėl 
buvo pajustas raudonųjų pasipriešinimas.

m Pietuose, kur amerikiečiai buvo priėję prie pat 
Chinju, pasitraukta atgal per 27 mylias. Karo pra
nešimai sako, kad tai padaryta be priešo spaudimo, 
suglaudžiant fronto linijas. Kai kurių ekspertų ma
nymu, amerikiečių laikoma pajūrio linija yra dar 
perskysta ir apsigynimui pavojinga, o puolimui rei
kalinga naujų jėgų, jų laukiama atvykstant šiomis 
dienomis.

■i Oficialūs pranešimai rodo, kad nuo karo pra
džios iš JAV j Korėją yra nugabenta apie 40,000 ka
riuomenės, 500,000 tonų karinės -medžiagos ir 2,000,- 
000 statinių žibalo.

■i JAV aviacija porą kartų bombardavo Š. Korė
jos vietoves prie pat Rusijos sienos. Vieną kartą bu
vo bomboms apmėtytas Najin uostas, 17 mylių nuo 
Sovietų Rusijos sienos, naudojamos jos povandeni
niams laivams. Tai dar vienas įrodymas, kad Sovie
tų Rusija yra pati šeimininkė Š. Korėjoje. Antrą kar
tą buvo sunaikintas tunelis geležinkelio, kuris veda 
iš Vladivostoko į Š, Korėją.

v Britų laivai rugpiūčio 16 d. apšaudė ir apgadino 
tris šiaurės korėjiečių laivus prie Chinmampo vakari
nio kranto 13 mylių į šiaurę nuo 38 paralelės.

m Kinijos nacionalistų sluoksniai praneša, kad yra 
pasirašytas tarp Sovietų Rusijos ir raud. Kinijos ka
rinis susitarimas, pagal kurį komunistinė Kinija turi 
pasiųsti Korėjai 150,000 karių.

* Šiaur. Korėjos premieras įsakęs Š. Korėjos ko
munistinių armijų vadui ligi š. m. rugsėjo 1 d. išmesti 
Jung. Tautų karines pajėgas iš Korėjos. Jis pažymė
jęs, juo ilgiau su jų išvatymu delsiama, tuo labiau 
Jungt. Tautų pajėgos ir Pietų Korėjos gynyba stiprė
ja.

Darbo Šventės Piknikas
LABOR DAY - Rugsėjo - Sept. 4,1950

Kasmet yra rengiamas 
Jėzaus Nukryžiuot o j o 
Seserų vienuolyno Brock
tone, Mass. Šiemet jis 
bus š. m. rugsėjo mėn. 4 
d., pirmadienį, Darbo 
dienoje (Labor Day).

10:30 vai. šv. Mišios, 
kurias laikys kun. F. 
Norbutas iš Norwood, 
Mass. Pamokslą pasakys 
kun. K. Jenkus iš Lo- 
well, Mass.

12:00 vai. pietūs.
1:00 vai. Rėmėjų Drau

NOW A NEW SERVICE

Why Not Open a Savings Account Here? 

It’s Convenient, and
1. You may save at any time, any amount up to $2000.
2. Your account is insured in full.
8. Your money is always available.
4. The Interest rate is 21A%.

“The Only Co-operative Rauk in Brockton”
Tel 3210

gijos Pirmininko kun. P. 
M. Juro kalba.

2:00 v. Sporto žaidimai 
ir mėlynių pajaus varžy
tinės tarp vaikų.

4:00 iki 8:00 v. šokiai.
Gros Al. Stevens orkes

tras.
Visus maloniai kviečia

me tai dienai vykti tiktai 
į Brocktoną seserų sody
bą, kur turėsite gražią 
pramogą ir paremsite se
nelių namų statybą.

Seserų Rėmėjai.

Gen. Omar N. Bradley, lydimas admirolo Forreat P. Sher- 
man, prezidentą kasdien informuoja apie padėtį Korėjoje.

KAILIADIRBIAI LAIMĖJO
Norwood, Mass.—Prieš 

kiek laiko Winslow Bros. 
& Smith bendrovės dar
bininkų unija pareikala
vo pakelti algas. Bendro
vės vadovybė, užuot pa
kėlus algas, kai kuriuos 
fabriko skyrius uždarė. 
Derybos buvo vedamos 
ilgą laiką.

Thomas C, Wallace, 
bendrovės generalis ve
dėjas, praeitą pirmadienį 
pranešė, kad visi nesusi
pratimai ir ginčai iš
spręsti ir sudaryta nauja 
sutartis. Unijos vadas 
pranešė, kad bendrovė 
sutiko mokėti po 3 cen
tus į valandą daugiau, 
pradedant s. m. balan
džio 25 d. Be to, anks
čiau nukapotos algos po 
15c. į valandą ir daugiau, 
grąžintos.

Darbininkai grįžta į 
darbą. Bendrovės įstai
goje dirba daug lietuvių, 
tarp kurių ir LDS Centro 
vice pirmininkas, p. V. J. 
Kudirka.

Streikas Brike Shoe 
įstaigoje

Pirmadienį, rugp. 14 d. 
sustreikavo American 
Brake Shoe įstaigos 38 
darbininkai dėl nepaken
čiamų sąlygų. Unijos va
das sako, kad darbinin
kai dirbo be sutarties 
nuo pereitų metų birže
lio mėnesio. Darbininkai 
reikalauja pakelti algas 
ir pagerinti darbo sąly
gas.

Ginkluoja darbo kuopas
Frankfurtas, Vokietija 

— U. S. Armija nuo rug
piūčio 1 d. sujungė į vie
ną vienetą pramonės po
licija ir darbo kuopas, 
kurias sudaro vokiečiai 
ir įvairių tautybių DPs. 
Nuo šio laiko šis pagal
binis U. S. Armijos vie

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. * 

Kunigų Vienybes Centro Valdyba.

netas gaus ginklus, gy
vens kareivinėse ir bus 
kariškai apmokamas.

Ta proga komunistinė 
spauda, kaip sovietinė 
taip ir rytų Vokietijos 
pakėlė triukšmą, kad A- 
merikos karo vadovybė 
organizuojanti Vokieti
joje 180,000 vyrų iš vo
kiečių ir DP kariuomenę.

Konfiskuoja siuntinius
Berlynas — Vak. Ber

lyno atstovai kreipėsi į 
tris vakarų sąjunginin
kus Berlyne, kad jie da
rytų žygių rusų įstaigo
se, Kad toliau nebūtų 
konfiskuojami tarpzoni- 
nė pašto siunta. Vak. 
Berlyno miesto pareigū
nas Hugo Holtoeffer pa
reiškė, kad nuo š. m. 
rugpiūčio 11 d. Sovietų ir 
rytinės Vokietijos ins
pektoriai konfi s k a v o 
daugiau kaip 1000 siunti
nių.

Rusai gerinąs!
Teheranas — Ali Raz- 

mara, Persijos premie
ras, pranešė, kad rusai 
paleido keturis ir kiek 
vėliau dar tris Persijos 
karius, kuriuos buvo pa
grobę prieš 7 mėn. laike 
vieno susidūrimo prie 
Kaspijos. Tai yra pirmas 
sovietų veiksmas, kuris 
rodo tendenciją pradėti 
draugiškus santykius Ru
sijos ir Irano.

• Sovietų Rusijos val
džios laikraščiai “Izvies- 
tija” ir “Pravda” griež
tai smerkia JAV, kam 
atimta pilietybė negrui 
dainininkui, Paul Robe- 
son’ui. Jis yra komunis
tų artistas. - dainininkas, 
giriąs Sov. Rusiją ir pei
kiąs JAV.

fORCESIHL MASS.
Šiais metais Aušros Vartų 

parapija švenčia savo gyvavi
mo sidabrinį jubiliejų. Tad 
visi parapijos parengimai yra 
jubiliejiniai, kad tai atžymėtų, 
jie būna ne paprasti, bet iškil
mingi, skirtingi nuo kitų ir 
įdomūs savo įvairumu.

Štai vienas tokių parengi
mų dabar artinasi, tai para
pijos jubiliejinis piknikas, ku
ris įvyks sekmadienį, rugpiū
čio 20 dieną, prie bažnyčios 
parapijos darže. Parapijos ku
nigai K. A. Vasys, J. J. Ba- 
kanas, J. C. Jutkevičius ir vi
sų draugijų atstovai, kaip an
tai: J. Glavickas, B. Tamule
vičius, J. Matačinskas, V. Kie- 
lienė, M. Katinienė, T. Sauru- 
saitienė, J. Pūras, A. Wackell, 
T. Mažeikienė, K. Stankūnie
nė ir kiti, sudarė komisiją, 
kuri jau seniai darbuojasi pik
nikui rengti. Moterų Sąjungos 
69 kp., Aušros Vartų dr. ir 
Moterų Socijalis Kliubas turės 
savo stalus. Vyčiai, sodalietės 
ir Marijos Vaikelių draugija 
dirbs prie įvairių stalų. Para
pijos kolektoriai darbu ir biz
nieriai savo aukomis irgi bus 
visi čia. Bus įvairių gėrimų ir 
užkandžių.

Šventųjų metų atminimui 
klebonas 3:00 po pietų išdalys 
visiems jubiliejines dovanas. 
Programoje dalyvaus lietuvių 
muzikos Drum Corps. Pakvies
ti dainininkai meninei prog
ramos daliai išpildyti. Bus ir 
kitų įvairių programos pa- 
marginimų. Žmonės rengiasi į 
šį pikniką iš visų kraštų.

•
74 vienuolės gavo 

laipsnius
Providence, R. I. —Šią 

vauaajrą sesary* vienuolės 
iš visos Amerikos studi
javo teologiją Providen
ce kolegijoj, domininko
nų vedamoj. Septynios 
dešimt keturios vienuo
lės užbaigė kursą ir ga
vo laipsnius. Vyskupas 
Robert J. Slavin, kolegi
jas prezidentas, išdalino 
pažymėjimus, ir perskai
tė Apaštališkojo Delega
to laišką iš Washington, 
perduodamas Popiežiaus 
Pijaus XII palaiminimą.

Providence kolegijoj 
yra trys lietuviai profe
soriai: Tėvai Jurgelaitis, 
Žvirblis ir Žalalis.
Kaip su raudonųjų karine

bvSaiiaIa)

Washington — Šiomis 
dienomis South Dakotos 
kongresmanas Lovre pa
rašė gynybos sekr. John- 
sonui laišką, kuriame jis 
pareiškė nuomonę, kad 
komunistai ir kitokie 
priešvalstybiniai gaiva
lai nebūtų priimami ka
riuomenėn. Tačiau, jo 
nuomone, negalėtų būti 
palikti ir laisvi, kad lais
vai varytų priešvalstybi
nę propagandą, užsiimtų 
šnipinėjimu ir sabotažu. 
Kad to neatsitiktų, siūlo 
jiems įsteigti darbo ba
talijomis, į kuriuos būtų 
paimti ir tie, kurie neno
ri karinėse pajėgose tar
nauti.

The Moden Mry
Grade “A” Milk for Babies 

from 
Tuberculin Tested Herds 

Heavy Cream—Light Cream 
Buttermilk 

350 Lenox St., 
NORTCOOD, MASS.
Tel. Nor. 7-0084-W

LAISVOSIOS EUROPOS 
RADIJAS

Laisvosios Europos radijas 
perduoda tremtinių vadų bal
sus savo kraštuose komunistų 
pavergtiems žmonėms. Jie ga
li išgirsti savo tautos vadų 
laisvėje kalbas, pasiklausyti 
tautinės patrijotiškos muzi
kos, kuri komunistų jų pa
vergtose šalyse uždrausta, iš
girsti tikrų žinių iš laisvojo 
pasaulio ir nešališką įvertini
mą bolševizmo. Šių pranešimų 
tikslas stiprinti pavergtųjų 
tautų žmonių dvasią iki jie 
bus išlaisvinti iš komunistinės 
Uranijos.

Laisvosios Europos radijas 
yra privačios Amerikos pilie
čių organizacijos — NaUonal 
Committee For a Free Eu- 
rope, kas sutrumpintai žymi
ma NCFE. ši organizacija 
(NCFE) yra įsteigta 1949 m. 
balandžio mėn. Jos nariais ga
li būU visi, kurie suinteresuo
ti, kad būtų sustabdytas ko
munizmas ir apsaugota pasau
lio laisvė. Joje dalyvauja visa 
eilė žymių amerikiečių, kurių 
yra tas pats tikslas — apsau
goti brangiausią žmonijos tur

ĮVAIRENYBES
broliais”.VIENUOLYNO VIRŠININ

KŲ TARPE
Viduramžiais, ir tai kažkur 

Europoje, kartu keliauja du 
vienuoliai. Vienas domininko
nų, kitas pranciškonų vienuo
lyno viršininkas. Abu draugiš
kai ir šventai šnekučiuojasi. 
Prieina jiedu plačią, bet negi
lią upę. Domininkonas krei
piasi į savo bendrakeleivį 
pranciškoną ir prašo, kad per
neštų per upelį. Sako: “Tu 
esi basas, ir tavo rūbai. —tik 
maišas, pernešk mane. Jūs 
juk vadinatės mažesniaisiais

BRIDGEWATER WORKERS

CO-OPERATIVE

ASSOCIATION, INC.

Manuf acturers of

Men’s Goodyer Dress Shoes

Bridgesvater,

MODERNUS

Casper's Grožio Salonas

Casper's Beauty Sahm
738 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
So. 8-4445 

tą laisvę. Per Laisvosios Eu
ropos Radiją teikiamos žinios 
pasiekia per 80,000,000 pa
vergtų Rytinėje Europoje 
žmonių.

NCFE valdybą sudaro: Jo
seph C. Grew — Tarybos pir
mininkas, Allen Dulles, vykd. 
komiteto pirmininkas, DeWitt
C. Poale — prezidentas; Fre- 
deric R. Dolbeare — vice-pre- 
zidentas; Spencer Phenix — 
vice-prezidentas; Frank Alt- 
schul — iždininkas; Theodore
C. Augustine — sekretorius ir 
iždininko pagelbininkas.

Komitete dar yra: A. A. 
Berle, Jr.; James B. Carey; 
Lucius D. Clay; Clark M. 
Clifford; Cecil B. DeMille; 
William J. Donovan; Dwight
D. Eisenhower; Mark F. Eth- 
ridge; James A. Farley; Wil- 
liam Green; Herbert H. Leh- 
man; Crales P. Taft; W. W. 
Waymack; Matthew Woll ir 
Darryl Zanuck.

Adresas: NaUonal Commit
tee For a Free Europe, Ine., 
350 Fifth Avenue, Room 301, 
New York 1, N. Y.

“Gerai, sako kiek susirau
kęs pranciškonas, ką darysi 
dabar su tavimi. Gražiai apsi
rengęs, puikūs batai. Sušlap
si, susitepsi, kaip tu atrodysi. 
“Užsideda tėvą dominikoną 
ir brenda pamažu.

Viduryje upės pailsta ir 
klausia domininkoną: “Sa
kyk, ar tu turi pinigų”. “Tik 
du muštinius”, atsako domi
ninkonas pranciškonui. “Lipk, 
brolyti, nuo nugarom, juk ži
nai, "kad man uždrausta neštis 
su savimi pinigus”.

Massachusetts

Priimame ir be apointroentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

penktadieniais vakarais.

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

Kurios ateis iki 10 valandos 

ryte, tos gaus $10. vertės 

permanent už $8.

Casper's Beauty Salon
1047 Dorchester Avė., 

Dorchester, Mass.
Ge 6-3868
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Franko reikalai gerėja
Iškilus Korėjos karui, pagerėjo ir Franko rei

kalai. Čia kalbama apie Ispanijos diktatoriaus san
tykius su demokratiniu pasauliu, ypač su Amerika. 
Jau ilgokas laikas, kai gen. Franko pareiškė norą 
gauti iš Amerikos 50 milijonų dol. paskolos. Atsira
do daug -palankių balsų tam prašymui paremti, bet 
opozicija pasirodė stipresnė dėlto, kad ją sudarė val
džios viršūnės. Oficijali atsisakymo priežastis buvo 
ekonominė: esą Ispanija, labai nuvarginta šalis, ne
galėsianti paskolos grąžinti. Amerikos bankai tą 
faktą ištyrę ir patikrinę. Tad grynai ekonominiu at
žvilgiu paskola Ispanijai savaime atpuolė.

Tačiau tikroji atsisakymo priežastis visai kur 
kitur glūdi. Tai veikiai įrodė Ispanijai palankūs bal
sai. Ekonominė Ispanijos padėtis ne tokia jau pras
ta, kad nebepajėgtų nė tokios menkos sumos grą
žinti. Ispanija nusikalto tuo, kad ji katalikiška ir 
daugiausia tuo, kad ji nusikratė bolševizmo ir iško
vojo sau laisvę, kurios Stalinas nebegali iš jos iš
plėšti. Tai vis gen. Franko nuopelnas, kurio raudo
nieji jam niekad nedovanos.

Tačiau raudonieji mėgina atsikirsti: jie teigia 
negalį Franko pakęsti, nes jis diktatorius. Bet čia 
šovinys grįžta atgal su klausimu, o Stalinas ar ne 
diktatorius? Ar su juo nepalaikoma diplomatinių 
santykių? Ir raudonųjų argumentas savaime išnyks
ta. Tiesiog atpuola noras ginčytis dėl tokio aiškaus 
dalyko. Tačiau atsiranda žmonių, kurie nevengia 
nuodugniau tą dalyką išnagrinėti.

Vienas rašytojas šitaip išsireiškia: “Ponas 
Achesonas yra, be abejo, tikrai amerikietis patrijo- 
tas. Taip bent atrodo, bet jo galvosenos negalima 
suprasti. Jis sako, kad verčiau Titui duot paskolą, 
negu Frankui. Ar dėlto, kad Franko yra diktatorius? 
O kas yra Tito, ar ne diktatorius? Franko mūsų 
draugas, ne komunistas; gi Tito, neva pešasi su Sta
linu, bet tarptautiniuose reikaluose visada už jį bal
suoja, nes yra toks pat komunistas kaip Stalinas ir 
taip pat kovoja prieš demokratinę tvarką. Tai kodėl 
Achesonas aukštas demokratinės Amerikos pareigū
nas, pasirinko tokį tipą užtarauti ir šelpti?”

Iš tiesų, tai nesuprantama galvosena, bet Dean

Komunistinė
Pietų Korėjoje išjudino
Europos tautas, 
iki šiolei daugiau kalbė
jo, negu konkrečiai ką 
nors savisaugos labui 
nuveikė. Senas politikos 
veteranas Win stonas 
Churchillis, siūlydamas 
Strasbourge Europos svarbiausia; taip pat ne- 
tautų susirinkime vienin
gos Europos armijos re
zoliuciją, sakoma, kalbė
jo tokiu tonu, kaip po 
Dunkerąue pralaimėji
mo, kai jis ragino tada 
Europos tautas vienin
gai kovoti prieš nacinę 
agresiją, o dabar tas pa
čias tautas gintis prieš 
komunistinę agresiją. Jis 
sakė, kad Prancūzija tu
ri tuojau atkurti savo 
armiją, Graikija, Turki
ja, Olandija, Belgija ir 
Skandinavijos valstybės 
prisidėti prie Europos 
gynimo.

Sąryšyje su gresiančiu 
Europos saugumui pavo
jumi siūlomi žinovų ir 
apsigynimo planai. Eu
ropos ekspertai, studi
juojantieji šio kontinen
to apgynimo problemas, 
prieina tokių išvadų:

1. Ar įtrauktina į Eu
ropos apsigynimo planą 
atominė bomba. Kai ku
rie mano, kad tai būtų 
nemorali priemonė. Kiti 
sako, kad sovietinė agre
sija, jų pačių tiesioginai 
vykdoma ar per kurias 
nors pastatytas mario
netes (vakarų Europos 
atžvilgiu — rytų Vokie
tiją), yra dar nemora
lesnis dalykas ir, lei
džiant jai netrukdomai 
vystytis, gali’ daugiau ža
los padaryti, negu atomi-

kurios

nė bomba.
2. Vakarų žvalgyba tu

ri būti budresnė. Ameri
ka šiuo atžvilgiu neišlai
kė egzamino Korėjoje.

3. Sausumos pajėgos ir 
jų apginklavimas koky
bės atžvilgiu turi būti 
pirmos rūšies, kas yra

suklysta ir kiekio atžvil
giu. Amerikiečiai Korė
jos kare šių klaidų neiš
vengė. Tai buvo daugelio 
jų pralaimėjimų priežas
timi.

Sąjungininkų generolai 
iki šiolei buvo nuomonės, 
kad 35-kios ar 40 divizi
jų gali visiškai gerai gin
ti Vakarų Europą, prieš 
175 Sovietų divizijas, 
vartodami skystos gyny
bos sistemą, kuri būtų 
paremta gausiais ginklų 
rezervais, stipriais tan
kais ir galinčia greitai 
judėti artilerija, kuo ga
lima būtų sunaikinti 
priešą kiekvienoje fronto 
vietoje, kur tik jis prasi
veržtų.

Dabartinė Korėjos kom
panija nevisai šią skysto 
dengimo taktiką pateisi
na. Be to, šiai taktikai 
kareiviai turi būti labai 
aukštos kokybės: gerai 
apmokyti ir pasiryžę tik 
laimėti arba žūti. Nese
niai vienas prancūzų ge
nerolas išsireiškęs, kad 
35 divizijos Europai ap
ginti yra nesusipratimas 
— reikalingos 75 divizi
jos, kad Europa būtų 
sėkmingai ginama.

4. Reikia iš anksto su
daryti gynybos planą. 
Amerikiečiai žinojo, kad 
Korėja gali būti kiekvie
nu momentu užpulta, ta-

čiau, nežiūrint-į Ui, gy
nybos plano nebuvo pa
ruošę. Ekspertų nuo
mone, -reikia turėti jau 
iš anksto paruoštą pla
ną, pav., tokiam netikė
tinumui: jeigu Bulgarija 
pultų Graikiją arba ryti
nė Vokietija — vakarų 
Vokietiją.

5. Apginklavimas turi 
būti pranašesnis kaip 
priešo ir jokiu būdu ne 
prastesnis. Čia irgi pasi
mokoma iš Korėjos karo, 
kur amerikiečiai vartojo 
tankus, apginkluotus 76 
m.m. patrankomis prieš 
Sovietų 88 m.m. Taip pat 
neperstipriausiai buvo 
remiama sausumos ka
riuomenė oro pajėgų.

Taigi strategijos spe
cialistai, sudarydami Eu
ropos gynybai planus', 
daro išvadas iš ameri
kiečių klaidų Korėjoje.

•>

Lt. Gen. Walton H. Walker, JAV karinių pajėgu vadas Ko
rėjoje, prieš išskrisdamas į fronto linijas su savo pilotu 

studijuoja žemėlapį.

YLA IŠ MAIŠO IŠLINDO

Achesonas nepraščiausiai su ja vertėsi. Pastoviai 
boikotavo Franko ir rėmė Tito. Tačiau Korėjos ka
ras visiškai jį iš vėžių išstūmė. Jo politika virto 
aukštyn kojom. Karo strategai jau seniai reikalavo 
užmegsti su Ispanija artimus santykius, nes karo 
metu-ispanų tauta ir jos teritorija būtinai reikalin
ga Amerikos bazėms. Tą kariškių spaudimą dabar 
remia Amerikos visuomenė. Franko paskolos klausi
mas vėl iškilo, ir atrodo, kad jis gaus nebe 50, bet 
visą 100 milijonų. K.

Juokingi buvo tie žmo
nės, kurie norėjo dumti 
akis, kad Korėja užside
gė be Maskvos parako. 
Jis kvepėjo nuo pat karo 
pradžios, ir reikėjo gerai 
atbukusios nosies, kad 
to neužuostų. Su savu 
kvapu, mat, apsipranta
ma ir jo nejaučiama. At
rodo, kad iš kitų jisai 
eina.

O čia ėmė ir atėjo iš 
Korėjos žinia, kuri su
čirškė visuose Maskvos 
garsiakalbiuose, išmėty
tuose po pasaulį. Ji nu
rodė, kad rugpiūčio 15 d., 
minint penkių metų su
kaktį Korėjos išvadavi
mo iš Japonų okupacijos, 
Maskva pasiuntė sveiki
nimą komunistinei Korė
jai. Jos užsienio reikalų 
“ministeris” Pak Hyun 
Yong atsakė padėkos te
legrama. Ir ką, manote, 
parašė? Ogi tokius žo
džius: “Kova su Ameri
kos agresoriais eina į 
pergalę, Sovietų armijai 
draugiškai mums pade
dant”. Be specialaus 
Maskvos. agento, kuris 
sėdi Š. Korėjoje, šie žo
džiai nebūtų buvę pa-

skelbti, kada Malikas 
prakaituoja įrodinėda
mas, kad tik “senus gin
klus” korėjiečiams te
pardavė. Ką jis dabar tu
rės pasakyti? Matvti, 
Maskva jau apsisprendė 
— ylos maiše neslėpti, 
nes vis mato išlindusi jos 
raudoną galą. O tas ga
las duria ne taip jau ma- 
loriai visiems pasamdy
tiems skalikams, kurie 
tik ir šaukė: Rusijos 
rankos baltos, o Ameri
kos raudonos. Ir čia savo 
spalvą kitiems primetė.

Amerikos karo eksper
tai jau seniai pastebėjo, 
kad visa taktika ir stra
tegija Korėjoje yra rau
donu pamušalu pamušta. 
Karininkams to aiškinti 
nereikia: jie gerai prisi
mena bolševikų kovos 
metodus iš pereitojo ka
ro. Pavyzdžiui, kad 
“užpakalinę ugnį”, 
tankais ir 
džiais varoma
kad niekas nepabėgtų. 
Taip buvo prie Chinju, 
kur “užpakaliniai drau
gai” daugiau išžudė sa
vųjų, negu amerikiečių 
tankai.

ir 
kai 

kulkosvai- 
į frontą.

Stalinas žmonių netau
po. Jis taupo tiktai agen
tus svetimuose kraštuo
se, kol jie jam reikalingi. 
Bet kai prireikia melą 
atidengti, tai ir jiems 
užtaiko per makaulę ne
malonia žinia iš Korėjos, 
kas “draugiškai padeda 
mušti agresorius”. Dar 
kiek palaukus, gal prisi
pažins, kad tie “drau
gai” kaip tik yra agreso
riai.

Kaip žinoma. Korėja 
buvo iš japonų išlaisvin
ta 1945 m. pačioje antro
jo karo pabaigoje. Nors 
bolševikai buvo tada są
jungininkai amerikiečių, 
kurie sunkiai kovojo su 
japonais, bet jie japonų 
nepuolė. Jie vos begalėjo 
prieš vokiečius spirtis, ir 
tai tik su Amerikos pa
galba. Tik tada, kai A- 
merika Japoniją jau įvei
kė, išėjo ir bolševikai 
Korėjos “vaduoti”, arba 
geriau — pasiėmė šiauri
nę jos dalį, kurią ameri
kiečiai jiems atidavė. Tai 
kas vadavo Korėją? Ir 
kas šiandien ją vaduoja 
nuo “užpakalinių drau
gų”, kurie neša naują 
okupaciją? Ateis laikas 
ir čia tiesa pasirodys. 
Jau dabar ji akis ima ba
dyti šokantiems pagal 
maskvinę muziką.

SURŪDIJUSI “fVIHVT

Jau ant Olgos kaklo, rankų, 
pirštų ir plaukuose žvilgėjo vis daugiau 
brangumynų — ne kokių padirbdintų bliz
gučių, kaip Maskvoje — bet tikro aukso. Ir 
vis dar jai negana. Šampanovas su pasibai
sėjimu skaičiavo savo budžetą. Jei taip to
liau eis, tai propagandai ir šnipams nebeliks 
nė franko. Tikra tragedija.

Tuo tarpu Olga, buržujų aplinkoj betarp- 
dama, Maskvą visai pamiršo. O Goremyka 
jau pradėjo švilpauti — dar negarsiai — 
triukšmingą buržujų maršą: ‘“Dundėkie per
galės griaustini!” Jo pranašystė pildėsi. Jis 
lyg nujuto, kad geležinė grandinė jau prade
da rūdyti.

VI.
Grūzdas gulėjo kalėjimo ligoninėj. Buvo 

tiek sužalotas ir. nusilpęs dėl žiaurių tardy
mų ir pusbadinio maisto, kad vos teišlaikė 
sąmonę. Kartais ir sąmonė jį apleisdavo, ir 
Grūzdas klejojo. Buvo momentų, kada atro
dė Grūzdas jau mirštąs, bet nepaprastas jo 
gyvastingumas nustumdavo mirtį šalin. Li
goninėj gerai jį prižiūrėjo, nes buvo griežtai 
įsakyta ko greičiausiai jį atgaivinti ir vėl 
tardyti, kadangi iki šiol nė žodžio iš jo neiš
gauta. Gydytojas Neviežia nėrėsi iš kailio 
ir drebėjo iš baimės. Jis daug kliūčių savo 
profesijoje turėjo, bet didžiausia kliūtis tai 
jo paties nežinystė. Buvo baigęs pradžios 
mokyklą ir perėjęs medicinos kursus, kur 
buvo perskaityta nemaža medicinos knygų, 
bet kiek medicinos mokslo įsigyta, tai mili-

* tarinė paslaptis, kurios mokiniai jokiu būdu 
negalėjo profesoriams atskleisti. Tai visai 
natūralu, nes kaip tokią svarbią paslaptį 
imsi ir išplepėsi. Rezultatas toks, kad medi
ciniškų kursų studentai buvo tiek panašūs 
į gydytojus, kiek kalviai į laikrodininkus. 
Buvo, žinoma, ir aukštesnių medicinos mo
kyklų bei akademijų, bet Neviešos, tipo mo
kiniams jos buvo neprieinamos.

Čekistų reikalams — tardymų rūsyse ir 
kalėjimų ligoninėse — tokie gydytojai kaip 
Nevieža patys tinkamiausi. Jų amato parei
gos nesudėtingos: apalpusį tardymo metu 
vandeniu aplieti, ištrinti spiritu, įčirkšti jam 
po oda bet kokių svaiginamų narkotikų, gai
vinančių ar paraduojančių, sulig reikalo, 
ir dar keletas kitų negudrių priemonių. Tai 
ir visas jų mokslo lobynas. Visa tai Nevie
ša atmintinai žinojo ir praktikoje puikiai at
likdavo. Tačiau dabar jis susidūrė su nepa
prastu uždaviniu: atgaivinti marinamą ligo
nį, ir tai skubotai. Jo mokslas taip aukštai 
nesiekė. O čia įsakymai perkūnišku greičiu 
ir sovietišku griežtumu ėjo iš pat viršaus: 
nuo vyriausiojo viršininko Balaganovo ko
misarui Bzdurskiui - Baridurskiui, kurs bu
vo užėmęs išvykusio užsienin Goremykos 
vietą, ir nuo komisaro Bzdurskio pačiam gy
dytojui Neviešai. Greičiau, greičiau! Bet 
šiukštu nenumarint, tik atgaivint.

Lengva tai pasakyt, bet kaip tai pada
rius? Ušduosi ligoniui kiek daugiau narko
tikų, ir jis gali numirti. Tuomet stok rūsy
je prie sienos. Šiurpios baimės suspaustas, 
Nevieša puolėsi prie vyriausios slaugės Ma- 
šos, kuria labai pasitikėjo.

— Mašenka, dūšenka, gelbėk!
— Kas yra? —■ paklausė slaugė.
— Norima mane pražudyt, Maša.
— Nekalbėk niekų, Nikolai Petrovič. Kas 

gi jau čia tamstą žudytų? Nebent jei bijai 
banditų keršto, bet gi žinai, kad jie čia ne
ateis. O šiaip esi saugus, jei iš miesto neiš
eisi.

— Aš ne apie tai. Man iš vidaus pavojus 
gręsia.

— Kaip tai iš vidaus? Aš tamstos nesu
prantu.

— Matai, man komisaro įsakyta tuč tuo
jau tą Grūzdą pagydyti.

— Tuč tuojau? Tamsta gi žinai, kad jis 
marinamas. Būtų stebuklas, jei jis už poros 
mėnesių ant kojų atsistotų.

— Už poros mėnesių?! Jie gi nori už dvie
jų - trijų dienų.
, — Kas gi butų toks besmegenis tokio da
lyko reikalauti? Ar ne Bzdurskis? Tai labai 
į jį panašu.

— Taip, tai jisai, bet jį spaudžia Balaga
novas. Kas man daryt? Aš jų reikalavimo 
jokiu būdu negaliu išpildyt. Gelbėk mane, 
Mašenka!

Maša valandėlei susimąstė.
— Išgelbėt tamstos aš, žinoma, negaliu. 

Medicinos srity slaugė su gydytoju niekad 
nesusilygins. Tačiau aš galiu duot patarimą, 
kad nepamirštum gydytojo autoriteto. Svei
katos srityje daktaras yra absoliutus valdo
vas. Jis duoda įsakymus karaliams, prezi
dentams, diktatoriams, net pačiam Stalinui. 
Mes jau tiek esam civilizuoti, kad mokame 
mediciną pagerbti. Taigi atsisėsk ant savo 
sosto ir nesiduok stumdomas. Ne jie tau te- 
diktuoja, bet tu jiems diktuok.

— Prisibijau.
—* Ot kaip tiktai dėlto jie tamstą už no

sies vadžioja. Nesibijok nieko. Statyk jiems 
prieš akis medicinos mokslą. Jis visagalis. 
Neleis prie sienos statyti.

— Bet čekistai juk to nesupras.

— Jie nieko nesupras. Bet tamsta kalbėk 
su Balaganovu, ne su čekistais. Balaganovas 
supras ir juos sustabdys ir sugėdys. Būk 
vyras ir gydytojas — visų pirmas gydyto
jas.

Nevieža, nors ir ne visai įtikintas, jautėsi 
daug nusiraminęs. Labai karštai Mašai pa
dėkojęs, išėjo. Maša ryžtingai Neviežą įdrą
sinusi, pati smarkiai susirūpino, nes ji bu
vo suplanavusi ko ilgiausiai Grūzdą ligoni
nėje laikyti. Dalykas toks, kad ji buvo ne 
Maša ir ne rusė, bet Marytė Stingraitė, lie
tuvių partizanė, taip gabiai savo asmenybę 
užmaskavusi, jog bolševikai ją skaitė viena 
iš geriausių komuniščių. Kai Grūzdą atgabe
no į ligoninę, jis iš tiesų buvo marinamas. 
Su juo atvyko du budeliai Palačov ir Veriov- 
kin, žiaurūs, žmogžudiško tipo burliokai, 
kuriems buvo įsakyta sužalotą belaisvį sau
goti. Bet abudu, tinginiai ir girtuokliai, pa
matė, kad jiems čia nėra kas veikti — mari
namas ligonis nepabėgs. Tad valandėlę pa
buvę, juodu išėjo, pasakę, kad rytoj vėl ateis 
pažiūrėt. Ir taip elgėsi visą savaitę. Tą bu
delių neapdairumą Maša sunaudojo savo 
planui, kurį tuojau pradėjo vykdyti.

• X

Vos tik Grūzdo sąmonė sustiprėjo, vieną 
rytmetį Maša, teikdama ligoniui vaistų, su
kuždėjo jam į ausį: “Pilnai manim pasiti
kėk. Aš lietuvių partizanė. Mes norim tams
tą išgelbėti”. Grūzdas krūptelėjo ir mėgino 
atsisėsti. Jo pastanga buvo tiek stipri, kad 
Maša vos pajėgė jį sulaikyti. Paspaudus jam 
ranką ir padėjus ant lūpų pirštą, ji nuėjo 
pas kitą ligonį. Ta žinia Grūzdui buvo daug 
naudingesnė už visus vaistus. Atgijusi dva
sia sparčiai stiprino kūną.

Budeliai vis taip pat retai lankėsi.
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Mirė šokėja V. Adoniįniciūtė

• Suzaaa Griškaftė, solistė, 
rugpjūčio 15 d. išvyko Euro
pon, kur dainuos operose. 
Prieš išvykdama rugpjūčio 12 
d. dainavo J. J. Stuko vado
vaujamoje radijo programoje.

• P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas, dalyvavo Tarptauti
nės Prekybos ir Pramonės 
Parodos atidaryme Chicagoje, 
ir tuo būdu atstovavo Lietu
vą. Šioje parodoje dalyvavo 
47 valstybės 'ir tautos. Rusija 
nedalyvavo.
• Dr. Antanas Trimakas 

pakviestas dėstyti rusų kalbą 
Seton Hali universitete, South 
Orange, N. J. Šis universite
tas yra Newark arkivyskupi
jos žinioje ir jos išlaikomas. 
Nuo 1949 m. rudens šiame 
universitete dėsto inž. A. Vai
tiekūnas.

• Liet. Vyčių senjorų kuopa 
Chicagoje išrinko net aštuo
nis atstovus į šios organiza
cijos seimą, kuris įvyks čia 
rugsėjo mėn. 7-10 dienomis 
Sherman viešbutyje.
• Adv. Z. Steponavičius ga

vo leidimą atidaryti darbo 
tarpininkavimo įstaigai —Ge- 
neral Employment Agency, 
Stamford, Conn.
• Vyt. Marijošius, buv. Lie

tuvos operos dirigentas, dabar 
gyvenąs New Britain, Conn., 
nuo rudens paskirtas aukštsn- 
niosios Hartfordo muzikos 
mokyklos profesoriumi.
• Jaun. Ateitininkai Phila

delphijoje kultūringai veikia. 
Jų sueigos visuomet rengia
mos lietuviškumo ir kultūrip- 
gumo pagrindais. Meninę da
lį praveda patys. Kas šešta
dienis išvyksta susipažinti su 
gamta ir įstaigomis. Juos glo
boja vyr. ateitininkai.
• Kun. Tamulevičius, šv. 

Kazimiero parapijos vikaras, 
Worcester, Mass., vietos vys
kupo paskirtas tremtinių rei
kalų tvarkytoju Worc^ster 
diecezijoje.
• Liet, vyčių choras, vado

vaujamas L. Šimučio, šią va
sarą neturi atostogų, nes 
stropiai ruošiasi Lietuvos vy
čių seimui. Jis giedos per šei
mines mišias šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje.

Lietuvos Vyčių Illinois - 
Indiana valstybių apskritis 
jau uoliai pradėjo ruoštis 37- 
tam Vyčių metiniam seimui, 
kuris bus Chicago j.

Chicagos vyčiai laiko didele 
garbe turėti savo svečiais vy
čius iš įvairių Amerikos dalių.

Iškilmingos seimo šv. Mišios 
bus šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, kur klebonauja mūsų 
tautos veikėjas prelatas Ba 
lys Urba.

Erdviam Louis XVI kam
bary, Sherman viešbuty,
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį bus svarstomi Lietu
vos Vyčių organizacijos rei
kalai.

Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 
vakare, Lietuvos Vyčių jauni
mo centre įvyks delegatų ir 
svečių susipažinimo vakaras.

Penktadienio vakare prog
rama bus paskelbta vėliau.

šeštadienį, rugsėjo 9 d., va
kare įvyks šokiai puošniam 
Louis XVI ir Grey kamba
riuose, Sherman viešbuty.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
vakare įvyksta bankietas su 
trumpa programa ir vėliau 
šokiais ir lietuviškomis daino
mis. Šis bankietas ruošiamas 
gražiam Bal Tabarin kamba
ry, Sherman viešbuty.

Chicagos apskrities Vyčiai 
veikia kilniam lietuvių tautos 
išlaisvinimo tikslui. Seimo 
metu, be abejo, vienas iš 
svarbiausių tikslų bus, kaip 
kuo greičiausiai padėti mūsų 
broliams Lietuvoj atgauti 
savo laisvę.

Lietuvos vyčių Illinois - In
diana apskrities vyčiai nuo
širdžiai kviečia lietuvius atsi
lankyti į šį reikšmingą seimą.

Jonas A. Stoškus,
L. Vyčių Illinois-Indiana aps. 

pirrtiininkas.

Pavykęs piknikas
Mancheaier'yj, N. H.

Manchesterio, N. H. BAL- 
F"o skyrius š. m. liepos mėn. 
30 dieną suruošė pirmąjį šio 
sezono pikniką. Gražus oras 
ir romantiška J. Vižynio far- 
mos apylinkė sutraukė gausų 
svečių būrį. Bendromis senųjų 
lietuvių ir naujai atvykusiųjų 
pastangomis buvo paruoštas 
ne tik skanių užkandžių sta

MERGYTE IR KARVYTĖ
Jane Bouler iš Hillside, Plymouth, Mass., su šia karvyte 
tikisi vėl gauti premiją Brocktono mugėje, kaip ir pereitais 
metais. Mugė prasidės rugsėjo mėn. 9 d. Joje bus ir lietu

viška programa.

H. pasiturinčiai 
Simutis

las, bet, taipogi, smagiai su
dainuota ir pašokta populia
rūs lietuviški šokiai. Svečiai— 
lietuviai iš Nashua — pagyvi
no pikniką. Paruošimo pelnas 
bus paskirtas šalpos reika
lams.

Geros naujienos
Nuo seno Manchesteryj, N. 

gyvenąs K.
susilaukė brangaus 

svečio— iš Europos atsikvies
to kun. Vainausko. Manches
terio lietuviai tuojau sukruto 
teirautis ar kun. Vainauskas 
negalėtų patarnauti jų dvasi
nio gyvenimo reikaluose apsi
gyvendamas jei ne Manches
teryj tai bent kitoj artimiau
sioj lietuvių kolonijoj. Šį rū
pestį labai palankia prasme 
padėjo išspręsti New Hamp- 
shire valstijos NCWC atsto
vas kun. Vaičiūnas. Jis išdės
tė dvasinei vyriausybei Man
chesterio ir Nashua lietuvių 
parapinius reikalus ir kun. 
Vainauskas tapo priskirtas 
prie Nashua lietuvių parapi
jos. Manchesterio lietuviai 
širdingai džiaugiasi tuo pa
skyrimu. Jie tikisi dažniau 
nei vieną kartą į mėnesį turė
sią progos išgirsti Dievo žodį 
savo mieste lietuvių kalba. 
Nėra paslaptis, kad dauguma 
iš jų išgyvenę po 30 ir dau
giau metų Amerikoje, nuėję į 
bažnyčią nei evangelijos nei 
pamokslo anglų kalba nepa
jėgia suprasti. Gi lietuvių ku
nigas iki šiol atvykdavo tik 
vieną kartą į mėnesį. Dažnes
nis lietuvio kunigo pasirody
mas Manchesterio lietuvių 
tarpe su pamaldomis ir pa
mokslais yra nuoširdžiai svei
kintinas. K. Da.

Seserų Pranęiškiečių 
Rėmėjų seimas

Šiais mėtais Šv. Pranciškaus 
seserų rėmėjų seimas įvyks 
Pittsburghe rugpiūčio (Aug.) 
27 d. sekmadienį, akademijos 
rūmuose, kurie stovi ant gra
žaus Mt. Providence kalnelio.

10 vai. šv. Mišios už rėmė
jus gyvus ir mirusius; 12 v. 
pietūs svečiams; 2 vai. seimo 
atidarymas; 6 vai. bankietas 
ir meninė programa.

Seserys Pranciškietės nuo
širdžiai kviečia rėmėjus ir vi
sus prijaučiančius minėtą die
ną atsilankyti ir gražioje 
gamtoje laiką praleisti.

Ar Brocktono lietuvių 
radijo programa komu

nistų vedama? 
Brockton, Mass.

Jau kuris laikas per Brock- 
tono radijo stotį sekmadie
niais duodamas vadinamas 
lietuviškas pusvalandis. Mo
teris pranešėja kalba tipišku 
amerikonišku lietuvišku žar
gonu. Nemažą dalį pranešimų 
paskaito gryna anglų kalba. 
Duoda šiokios tokios muzikos 
Negalima praeiti pro šalį ne
pastebėję. kad praeitą sekma
dienį tos programos metu bu
vo rekjamuojama lietuvių ko
munistų “gintaro žemės" pa
rengimai. Įdomu būtų išaiš
kinti, ar tai daroma iš neiš
manymo. ar tikrai ten esama 
komunistų įtakos? Šį klausi
mą reikėtų viešai išaiškinti.

Neišvengiamoji atsiskyrimo 
diena kiekvienam ateina. Štai, 
Mirties Angelas ateina ir į 
lietuvių kultūrininkų seimą. 
Dar nedažnai, dar lyg nesu
rasdamas aukos, bet šen bei 
ten į svetimus laukus jau at
gula mūsų pavargę kaulai. Ir 
dingsta viltys, ir sudūžta sap
nai, kaip parceliano lėlės. 
Liūdna tada pasiliekantiems, 
graudu kiekvienam jautres
nės širdies lietuviui, nes re- 
gimę, kaip dingsta šio gyve
nimo kely mūsų tautos dvasi
nės galios, palūžta žiedai, dar 
nepabėrę vaisiaus.

Per anksti į svetimą žemę 
atgulė ir-Lietuvos Valstybės 
teatro šokėja Veronika Ado
mavičiūtė. Ji gimė 1910 m. 
spalio 15 d.,' tad nebuvo per
lipusi dar ir 40 metų slenks
čio. 1930 m. ji baigė Aušros 
mergaičių gimnaziją. Lanky
dama šią aukštesniąją mo
kyklą, drauge a. a. Veronika 
mokėsi ir Baleto Studijoj. Jos 
mokytojai Baleto Studijoj 
žinomi šokėjai ir baletmeiste
riai Petrovas, Kiakštas, Val- 
siljevas, Fedorova ir Žvierie- 
vas. Kaip gabi, grakšti ir ta
lentinga šokėja V. Adomavi
čiūtė 1930 m. buvo priimta į 
Valstybės Teatrą. Dirbdama 
Teatre baleto šokėja solistė 
Adomavičiūtė yra pasireiškusi 
Čaikovskio "Gulbių ežere” ir 
“Miegančioj gražuolėj”, Gla- 
zunovo “Raimondoj, Chopino 
“Silfidose”, Pakalnio “Suža
dėtinėj” ir eilėje kitų baleto 
ir operos pastatymų. Nūdien, 
kai jos jau nebėra mūsų tar
pe, prisimename Veroniką A- 
domavičiūtę kaip itin gracin
gą šokėją, sunkiam darbui au
kojusią visą savo širdį. Vals
tybės teatre ji dirbo iki 1944 
teatrinio sezono pabaigos, 
kada pu ^daugeliu kitą savo
bendradarbių, nenorėdama pa- Viešpats neapsunkina jos ke- 
tirti antrosios bolševikų oku- lionės Anapus. St. S.

pacijos, pasitraukė į Vakarus 
ieškoti laisvės ir lipdyti žmo
nėms, kad net menininkas šo
kėja* negali būti saugus ir ne
laužomas bolševikinėj valsty
bėj. Laisvės šalį ji atrado, bet 
prarado didžiausią šios buities 
grožį — gyvybę...

Vokietijoj kurį laiką V. A- 
domavičiūtė gyveno lietuvių 
stovykloj Hansu. Vėliau per
sikėlė į Detmoldą ir įsijungė 
į plačiai tremtiniams žinomą 
Blombergo menininkų grupę, 
drauge su ja dalyvaudama 
daugybėje koncertų ir šokio 
vakarų. Kai Augsburge susi
būrė visi Lietuvos Baleto ar
tistai ir ryžosi pastatyti Deli- 
bes’o “Coppebą”, V. Adomavi
čiūtė atvyko iš tolimo Det- 
moldo ir drauge su savo drau
gais “Coppeba” parodė sce
noj. Tuo spektakliu gėrėjosi 
savieji, juo gėrėjosi ir sveti
mieji. Tačiau V. Adomavičiū
tei, berods, tai buvo paskuti
nis pasirodymas rampos švie
soj. Prasidėjusi 
suardė lietuvių 
pakirto ir lietuvių 
entuziastų polėkius.

Amerikon V. Adomavičiūtė 
atvyko š. m. birželio 8 d. per 
Bostono uostą. Gyveno ji ir 
kaž kuriam fabrike dirbo 
Warcestery. Karo žiaurumų 
išvarginta, tremties nedatek- 
lių iškankinta, ji mirė š. m. 
rugpiūčio 6 d., negyvenusi 
Amerikoj net dviejų mėnesių. 
Tikriau — ji užmigo. Kelioli- 
ką valandų išgulėjusi ligoni
nėj ir neatbudusi, ji paliko 17 
metų našlaitę dukrą Ivoną, 
paliko senus tėvus, gyvenan
čius pas sūnų ir vis dar viltin
gu žvilgsniu lydėjusius dukte
rį, paliko didį skausmą arti
mųjų ir draugų širdyse.

Tebūna lengva jai Worces- 
terto kapinių žemė. Ir tegu

lai. Buvo malonu išgirsti pa
čių tremtinių pareiškinšai dėl 
bendros lietuvių veiklos drau
ge su vietos veikėjais esamo
se vietinėse draugijose. Jau 
skaitlingai treihtinių prisira
šė prie SLRKA 116 kuopos ir 
moteris prie Moterų Sąjungos 
vietinės kuopos, kas įnešė 
daug gyvumo ypač meninių 
pajėgų atžvilgiu. Kviečiame 
stoti visus į mūsų tarpą.

Kviečiam į BAU*’ narius 
Kadangi lietuvių 

tremtyje yra sunki,
gonių iš senatorijų šaukiasi 
pageltos, seneliai irgi laukia 
iš mūsų paramos. Tat kiekvie
no lietuvio pareiga remti 
BALF veiklą, prisirašant prie 
vietinių skyrių nariais. Meti
nė prievolė yra tik $1.00. Mie
las broli ir sesė lietuvi, stok į 
šalpos darbą. M.

Gros šokiams lietuviška or
kestrą, bus skanių valgių ir 
gėrimų. Visus apylinkės lie
tuvius kviečia kun. K. Jen- 
kus su geradariais.

Laukiame visų apylinkės 
lietuvių. Imkite iš Lowellio 
Rogers St. ir pavažiavę prie 
futbolo aikštės, matysite iš
kabas — į pikniką..

Vyt Ramanauskas.

būklė 
daug 4i-

PADĖKA

emigracija 
stovyklas, 

kultūros

įvyko

Iš Šv. Antano drau
gijos veiklos

Cicero, IUinots

Susirinkimas, kuris
rugpiūčio 6 d. š. m. Šv. Anta
no parapijos svetainėje buvo 
vidutiniškai gausus. Praneši
mas apie ligonius, kurių drau
gija dabar turi du, buvo pri
imtas ir ligos pašalpa išmokė
ta. Pranešimai iš draugijos 
pikniko, kuris buvo suruoštas 
liepos 2 d. Labdarių Ūkyje, 
parodė, kad piknikas gerai 
pasisekė. Pelno davė $473.95. 
o išlaidų buvo tik $87.75. Na
rių bausmė, kurie nedalyvavo 
parengime, bus apie pora šim
tų dplerių.

Susirinkimas išreiškė nuo
širdžią padėką komisijai ir 
valdybai, kuri daug darabavo- 
si. Komisijoj buvo M. Joku- 
bauskis, A. Zakaras ir J. Sta
šaitis. Tai pirmos rūšies dar
buotojai. ygpč Mykolas Joku- 
bauskis. Taip-gi priklauso 
nuoširdi padėka ir tiems 
draugijos nariams, kurie gau
siai aukavo: Antanui Petkui, 
Dr. Stone, ir valdybai, kurie 
paaukavo po penkis dolerius 
arba nupirko dovaną piknikui. 
Tai rodo vienybę mūsų drau
gijos narių ir valdybos. Malo
nu priklausyti tokiai draugi
jai, kur yra vienybė ir broliš
kas sutikimas.

Anastazas Valančius.

Pp. Norkūnai šventė 
auksinį jubiliejų 

New Haven, Cann.
Vladas ir Gertrūda Norkū

nai liepos 30 d., kukliai at
šventė auksinį vedybinio gy
venimo jubiliejų. 10 valandą 
ryte jųjų intencija kleb. kun. 
A. E. Gradeckas atnašavo šv. 
Mišias. į kūriau susirinko

LOWELL, MASS.
Ūv.' Varde draugija 

padedama kitų organizacijų 
rengia metinį pikniką Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčios 
taisymo naudai. Piknikas 
įvyks š. m. rugpiūčio 20 d. Šv. 
Dvasias parke, netoli nuo Lo- 
vellio futbolo aikštės.

Kiekvieno lowelliečio parei
ga šiame piknike dalyvauti. 
Be to gera proga praleisti va
saros dieneles tyrame ore. 
Kviečiame kartu atsilankyti 
ir kitų kolonijų atstovus.

Naujakuriai, juk žinote, kad 
likusieji Jūay broliai ir sesės 
tremtiniai Vokietija^ laukia 
pageltos iš Jūsų. Nepagailė
kite nors kuklios aukos jiems 
pagelbėti. Aukas siųskite:

Inited Litkaaaiaa Belief Fund

of America, Ine. 
105 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

CONWAY PONTIAC CO., Ine.

999 WASHINGTON ST.

NOEWOOD, MASS.

TEL. NOK. 7-2545

Kleps Auto Electric Service

skaitlinga Norkūnų šeima, 
kurie visi priėmė šv. Komuni
ją atsidėkojimui Aukščiausia
jam už suteiktas tėveliams 
malones. Visi buvo nuliūdę, 
kad geroji mamytė Norkūnie- 
nė negalėjo dalyvauti bažny
čioje dėl rimto susižeidimo. 
Klebonas ir vikaras aplankė 
Norkūnų namus ir ten jubi
liatams šeimos tarpe suteikė 
palaiminimą.

Jaukioje Norkūnų reziden
cijoj įvyko pietūs, kuriuose 
dalyvavo kun. kleb. A. E. 
Gradeckas, vikaras A. Zana- 
vičrus, visa Norkūnų šeima, 
artimieji giminės bei draugai, 
kurie sveikino jubilijatus, lin
kėdami jiems sulaukti dei
mantinio jubiliejaus. Jubilia
tai susilaukė daug dovanų ir 
gėlių nuo savo šeimos gimi
nių ir draugų, kurių jie turi 
labai daug.

Norkūnai yra žymūs para
pijiečiai, susipratę lietuviai ir 
geros spaudos rėmėjai. Jųjų 
nsmunae rasi daug lietuviškų X 
knygų, žurnalų ir laikraščių. 3 
Nėra buvę nei vieno parengi- 
ano, kuriame mūsų jubilieja- i! 
tas Vladas Norkūnas nebūtų į! 
prMMjc d^ta V auta. Jis j! 
yra ALT skyriaus iždininkas ; • 
ir daug rūpinasi BALF raka- J j

Visi parapijiečiai giminės, > 
draugai ir korespondentė šia % 
proga širdingai sveikina p.p. 
Norkūnus linki sveikiems su
laukti dar skaitlingą metelių. Į 
Ilgiausių Metų! j

Trriattolą aaairiakimaa I 
Rugpiūčio 13 d., šv. Kasi- ! 

miero parapijos svetainėje po . 
sumos įvyko svarbus tremti
nių susirinkimas, kuriame bu
vo aptarta Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės steigimo reiks-

i
i
i

Batteries - Igaitioa - Cariniretioa - Radio

770 PROVIDENCE HIGHWAY NORWOOD, MASS.

TeL No. 7-2279

FRED C. BROWNE
390 St. Hwy.

Nonvood
No. 7-1975

1426 Main St. 1

Walpole
WaL 275

SALES

HEATING SYSTEMS — AI TOMAT1C OIL BURNERS

SANITARY PLUMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO
194 MARBLE ST.

ATHOL, MASS. Tel. KMHI

Watch Far Our Opeaingl
We will continue to Specialize in 

Good Foods as in the Past.

WALSH’S LUNCH
(PRESTON T. WALSH Jr., Mgr.)

105 WEST PEARL ST„ NASHUA, N. H.

TRY OUR DEUCiOUS —

FRIED CLAMS — FRIED CHICKEN — SANDWICHS 
FRENCH FRIES — ONION RINGS —ICE CREAM 

FOUNTAIN SERVICE
7 Days Per Wbek

ws
HUDSON, N.

Open 11 A.M. to 12 PX

MEA1
ROUTE 111 H. III
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Penkiadienis, Rugp. 18, 1950

Naujas įspėjimas žmonija?1
Dievo Motinos apsireiškimas Amerikoje. — Pakartojami 
Fatimos įspėjimai. - Bažnyčia kol kas laikosi rezervuotai.

Dievo priešai šliaužto ją po vi
są Ameriką, bet ji nenorinti 
tam tikėti, nusigręžianti nuo 
įspėjimų ir Dievo įsakymų. 
Juodi debesys dėlto telkiasi 
viršum Amerikos. Jie vjs tirš- 
tės, kol žmonės 
kelių ir ims 
kitaip taikos

Yra daug
nių, kurie Dievą pamiršo; my
li ir garbina tik dolerį. Visa
galis doleris yra jų Dievas. 
Reikia daryti atgailą ir mels
tis, tik tada atsivers geležinės 
Rusijos grotos ir ateis taika. 
Apie tai jau buvo įspėta Fati- 
moje, bet žmonės nenori tam 
tikėti. Laiko yra mažai. Mels
kitės ir atgailokite! T

S t <

DARBININKAS

Kas čia bus pasakojama, 
reikia priimti dar su dideliu 
atsargumu, kol Bažnyčia ne
tarė savo sprendžiamojo žo
džio. Neprotinga yra lengvai 
patikėti bet kokiam nepapras
tam reiškiniui. Protingiausia 
yra turėti gilų tikėjimą nesi
vaikant stebuklų. Bet kada 
žmonės tiek atbunka, kad jų 
negali išjudinti Bažnyčios 
skelbiami Dievo žodžiai, išju- 
do pats dangus bausmėmis ir 
nepaprastais apsireiškimais. 
Galimas daiktas, kad ir Ame
rikai to prireikė. Tą rodytų 
apsireiškimai Necedah, Wis- 
consino valstybėje, šeštas iš 
eilės apsireiškimas įvykęs 
tiktai prieš keletą dienų — š. 
m. rugpiūčio mėn. 15 d.

APSIREIŠKIMŲ VIETA
Prie Necedah miestuko 

(1000 gyventojų), Wisconsino 
valstybėje, yra 120 akrų ūkis. 
Ūkio savininkai, olandiško ki
limo Fred ir Mary Van Hoof, 
yra vidutinio amžiaus, augina 
7 vaikus. Šeima yra giliai reli
ginga, priklauso šv. Pranciš
kaus parapijai Necedah. Kle
bonu yra kun. Zygmunt Lan- 
gowski. Parapija įeina į La 
Crosse vyskupiją, valdoma 
vysk. John Treacy.

PIRMAS NEBYLUS 
APSIREIŠKIMAS

Praėjusį rudenį, lapkričio 
mėn. 12 d., Marija Ona Van 
Hoof, 41 metų moteris, apsi- 
ruošusi, rengėsi jau gulti, kai 
prieangyje išgirdo bildesį. Pa
maniusi, kad baldosi kuris 
nors iš vaikų, miegojusių ant
rame aukšte, ji pakreipė gal
vą pažiūrėti pro duris į prie
angį, ir čia išvydo akinančiai 
metovą šviesą. Miegama jan 
įėjo moteris melsvu apsiaustu 
ir gelsvai baltu drabužiu. Gal
vą kiek palenkusi ir nei žo
džio nepratardama ji liūdnai 
žiūrėjo į Mariją Van Hoof. 
“Aš taip apstulbau, — pasa
kojo ji vėliau, -* 
mės nusigręžiau 
prasto reginio, 
graužė gailestis, 
sisukau, ir per
meldžiau man atleisti”.

ŽODŽIAI BE VIZIJOS
Š. m. balandžio mėn. 7 d.. 

Didįjį Penktadienį, Marija 
Van Hoof vakare kalbėjo lo
voje rožančių, kai išgirdo ne
paprastus žodžius:
pas tave lapkričio 12-ją dieną. 
Taip, melskis mano vaike, ir 
melskis iš visos širdies... Viso 
pasaulio ir visų žmonių kry
žiai sunkiai slegia mano Sūnų, 
bet sunkiausia Jam pakelti 
Dievo priešai... Melskis už ne
tikinčius... Kai sužydės gėlės, 
aš vėl ateisiu, bet ne į šį kam
barį”. Marijai Van Hoof dar 
buvo pasakyta pranešti

klebonui ir žmonėms ir para
ginti kalbėti rožančių kiek
vieną dieną 8 vai. Marija Van 
Hoof buvo įspėta, kad jai ne
tikės ir ją išjuoks.

TRIDIENIS APSIREIŠKI-

28 d.,
Marija 
ryškią 
augan- 

priešais

parkris ant 
karštai melstis; 
nebus.

Amerikoje žino-

- kad iš bai- 
nuo to nepa- 
Paskui mane 
kam aš nu- 
visą žiemą

“Aš buvau

MAS
Sekminėse, gegužės 

pačiam vidurdienyje 
Van Hoof, išvydo 
melsvą šviesą kieme, 
čiuose medžiuose,
virtuvės duris. Šviesoje ji da
bar aiškiai matė Dievo Moti
ną. Ji nusišypsojo priartėju
siai M. Van Hoof, bet kada 
kalbėjo, liūdesys dengė Apsi- 
reiškusios veidą. Apsireiškusi 
pasakė, kad ji pasirodysianti 
dar dvi dienas iš eilės — ge
gužės 29 ir 30 d., o paskui 
keturis kartus. Marijai Van 
Hoof buvo pavesta raginti 
žmones melstis, atgailauti ir 
kalbėti rožančių. Apsireiškusi 
taip pat turėjo pilną 15 pa
slapčių rožančių, prie kurio 
prilietė iš M. Van Hoof pa
imtąjį.

MINTOS ŽMONIŲ
Kaip buvo žadėjusi. Apsi

reiškusi dar pasirodė birželio 
4 d. — Šv. Trejybės šventėje, 
birželio 16 d. — Švenč. Jėzaus 
Širdies šventėje ir rugpiūčio 
15 d. — Švenč. Panelės Dan
gun ėmimo šventėje. Pasku
tinį kartą buvo prisirinkę apie 
100,000 žmonių. Jie matė Ma
riją Van Hoof klūpojusią ir 
susijaudinusią. Žmonės meldė
si, kalbėjo balsiai rožančių ir 
giedojo giesmes. Parapijos 
bažnyčioje buvo be pertrau
kos laikomos šv. Mišios. Pra
džioje vysk. John Treacy bu
vo griežtai įspėjęs tikinčiuo
sius į Necedah nevykti. Pas
kui savo nusistatymą pakeitė 
ir dar leido Mišias laikyti pa
rapijos bažnyčioje ir gretimo
je salėje.

ATGAILAUTI IR MELSTIS
Apsireiškusi nusiskundžian- 

ti, kad nedaug žmonių krei
pia dėmesį į įspėjimus Fati- 
moje ir Lipoje (Filipinuose 
1948 m.). Dabar ji vėl tą patį 
primena: be atgailos nebus 
taikos. Ragino melstis už nu
sidėjėlius ir Rusijos atsiverti
mą. laikytis Dievo įsakymų, 
aukotis ir rūpintis nekaltai 
gyventi. Tai reikia daryti 
tuojau, dabar neatidėliojant, 
nes laikas labai trumpas. 
Rugpiūčio 15 d. pasakiusi Ma
rijai Hoof: “Melskis, melskis 
karštai, nes laiko maža". Ža
dėjo apsireikšti dar spalių 7 
d. — Šv. Rožančiaus Karalie
nės šventėje. Tada pasaky
sianti pilnai, ko norinti.

PABUSKI, AMERIKA!
Per pastaruosius tris apsi

reiškimus, buvo ypač ragina
mi pabusti šios šalies žmonės.

Vieniša pušis prie ežero Lietuvoje.
"Varpelio" klišė

*

VIENO FRONTO NEPAKANKA
Neseniai šiame laikraštyje 

skaitėme įdomų ir visus ver
čiantį susimąstyti St. Ylos 
straipsnį apie artėjantį karą 
ir galimas jo baisias pasėkas. 
Tokios drąsos ir giliau žvel
giančios mintys viešumon iš
kyla retai. Dažniau mėgsta
ma save apgaudinėti miražais, 
nors ir jaučiama, kad yra tik 
miražai. Dėlto realus ir ob
jektyvus padėties vertinimas 
yra kaip kokia prošvaistė ap
snūdusioje gyvenimo rutinoje.

Kas bolševizmą iškėlė?
Į kovą su bolševizmu vertė

tų taip pat pažiūrėti iš esmės. 
Visi gerai žinome, kad niekas 
be priežasties neatsiranda. 
Jei atsirado pasaulyje bolše
vikinė valstybių santvarka, 
kuri net karo laikais išsilaiko 
ir Vis dar kyla ir plečiasi, tai 
tam yra gilesnės priežastys. 
Naivu būtų manyti, kad tik 
maža bolševikų 
grupė apgaulės 
grobė Rusijoj 
šiol terorizuoja 
ševizmas yra i 
susiformuluota 
politinė pasaulėžiūra, 
nauja kovinga religija, api
manti žmogaus gyvenimą. Jų 
himno žodžiai skelbia, kad jie 
ateina išgriauti senąjį pasau
lį iš pačių pagrindų ir jį nau
jai perstatyti.

Bolševizmas ateina ten, kur 
yra daug socialinės netvar
kos, dvasinio supuvimo, ar 
tiesiog žmogiško išsigimimo. 
Jei tuo keliu žmonija ir toliau 
eis, tai netenka abejoti, kad 
bolševizmas, kaip logiška pa
sėka. o religiniu požiūriu, kaip 
Dievo bausmė, palies dar ir

sąmokslininkių 
i būdu pasi- 

valdžią ir iki 
pasaulį. Bol- 

ne tik aiškiai 
socialinė bei 

bet ir

daugiau tautų. Kiekvienas nu
krypimas nuo Dievo valios iš
šaukia bausmės atpildą.

Ko nenorima matyti?
Kasdieniniame apsipratime 

dažniausiai netaip jau ryškiai 
ir pastebime to baisaus blo
gio, tų viešojo gyvenimo so- 
sialinių trūkumų, ir, bendrai, 
viso to, kas veda į bolševiz
mą. Ir dėl ateinančio karo 
dažnas, apie tai užsiminus, nė 
nemirktelėjęs atšauna: "Ame
rika sutvarkys pasaulį". Pri
simenama, kaip tokių pat iš
didžių nuotaikų buvo ir Euro
poje. Tačiau iš to sapno ne 
vienas buvo pabudintas šiur
po.

Netenka šiuo metu skųstis 
antikomunistinėm nuotaikom. 
Kai kas reikalauja panaudoti 
net tuos pačius bolševikiškus 
metodus. Tačiau taip mažai 
yra kovojama kita linkme, 
kad galima būtų pašalinti vi
sas priežastis ’ ir sąlygas, ku
rios gyveniman iškelia bolše
vizmą. Ypač katalikiškoji vi
suomenė ta linkme turi būti 
progresyvi. Jai šiuo metu ten
ka uždavinys ginti, ne tradi
cinę gyvenimo rutiną, bet 
siekti naujų gyvenimo refor
mų, įnešti šviežios krikščioniš
kos šilimos. Reikia drąsiai 
priminti: jei ir toliau taip bus 
einama, tai to pat baisaus ir 
čia susilauksime.

Šie laikai yra revoliuciniai 
laikai. Kito kelio nėra! Jei pa
tys gyvenimo radikaliai nere
formuosime ir dėl tų reformų 
nekovosime, tai tą operaciją 
padarys žiauriausis bolševiz
mo peilis.

kraštų yra susidaręs “šven
tadienio mišių” sąjūdis, ar, 
tikriau sakant, apaštalavimas. 
Dabar jis yra paplitęs dau
giau, kaip 150 
Prancūzijoje,

išmeldimui 
skaičiaus

ir 
ir 
ir 

tų.

DU ĮSAKYMAI, BET VIENA 
MEILE

Niekas negulėtų suskaityti, ne tik perskaityti visų pasau
lio įstatymų. Vien Amerika jų turi kelis milijonus. Mes žino
me. kad Dievas yra davęs žmonėms dešimt įsakymų, kuriuose 
sutelpa visi anie milijonai. Tačiau ir tie Dievo įsakymai sutel
pa dvejuose: Dievo ir artimo meilės įsakymuose, o šie galima 
pavadinti vienu meilės įsakymo vaidu.

"Mylėk savo draugus, bet nekęsk priešų”, toks buvo pa
grindinis senų senovės nusistatymas. Ilgai truko ir daug kai
navo, kol jis buvo pakeistas. Rasė, tikėjimas, spalva, istorinis 
likimas labai suskaldė žmoniją. Kristaus visas mokslas buvo 
paskirtas tą žmoniją sujungti. To nepakako. Reikėjo, kad būtų 
apmokėta Kristaus krauju. Ir po to dar ilgai, net tūkstančius 
metų žmonės tarp savęs kovos ir naikins vienas kitą dėl rasi
nės, religinės ar tautinės neapykantos.

Dar ilgai truks iki Gerojo Samarijiečio pavyzdys paveiks 
ir pakeis žmogų. "Yra labai daug krikščionybės žymių”, sako 
šv. Augustinas, "bet viena žymė yra pati pagrindinė: tai arti
mo meilė”. Visa krikščionybė yra tarsi didelis artimo meilės 
gaisras. Jei jis nedega, krikščionybė teturi tik vardą, bet ji jau 
negyva.

“Čia nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo nei 
laisvojo; nebėra nei vyriškio nei moteriškės; nes jūs visi esa
te vienas Jėzuje Kristuje." (Gal. III. 28). Šitie šv. Povilo žo
džiai turi būti paversti pačiu gyvenimu. Jie skaitomi ir net 
mintinai daugelio žinomi, bet to dar nepakanka.

Mūsų amžius labai ir labai reikalingas daugiau gerųjų sa
mariečių. Mes. krikščionys esame baisiųjų egzaminų laikotar
pyje, mes laikome artimo meilės egzaminus. Kerštu ir neapy
kanta negali būti sukurta taika.

“Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk mane gelbėti", 
šaukiame šio sekmadienio Mišių pradžioje. Su tuo šauksmu 
sujungiame mintį, kad mums ir to trūksta ir ano. bet retai pa
manome ir paprašome, kad mums trūksta meilės, tos svarbiau
sios artimo meilės žymės.

“Teatsitraukia ir tesusigėdina tie, kurie man geidžia pik
ta” vėl tęsiame savo maldavimus, bet mažiausiai mąstome, 
kad tas susigėdinimas turėtų būti dėl mūsų gerumo, mūsų ar
timo meilės. "Iš to jus visi pažins, kad jūs mano mokiniai, jei 
turėsite meilę vienas kito”, sakė Jėzus Kristus, o mes dar iki 
šiol tebemanome, kad mus kaip krikščionis pažins iš puikių al
torių, bažnyčių, didingų procesijų, stebuklingų vietų. K. L J.

St. Ged rainis.

Raudonieji amerikiečiŲ nelaisvėje

SEKMADIENIO MIŠIŲ 
APAŠTALAVIMAS

Dar netaip senai Lietuvoje 
kiekvienas katalikas šventa
dieniais klausydavo šv. Mišių. 
Žinoma, pasitaikydavo, kad 
kurs nors bajorėlis pavėluo
davo į bažnyčią ir pataikyda
vo tik paskutinei evangelijai, 
bet ir tai būdavo tik išimtis. 
Nedejavo anuomet žmonės, 
kad bažnyčia toli, kad kelias 
šlapias, kad šalta. Pėsti, raiti 
ir važiuoti užplūsdavo šventa
dieniais bažnytkaimius ir at
likdavo savo kaip katalikų, 
pareigą:

šventadieniais šventų Mišių 
klansyk.

Atpratimas vykdyti šį Baž
nyčios įsakymą yra prasidė
jęs dėl įvairių priežasčių jau 
prieškariniais laikais, žymiai 
padidėjo karo metu ir po ka
ro. '

Amerikon nuvykę lietuviai

iš ten gyvenančių airių katali
kų neretai gaudavo išgirsti 
jiems mažai besuprantamų 
pastabų:

“Koki jūs katalikai, 
kad šventą dieną neinate 
klausyti šv. Mišių. Juk kas 
katalikas, tas, šventadienį šv. 
Mišių klauso". Mat, airiai, 
kaip savo tėvynėje, taip ir 
svetur nė nesupranta, kad 
kas nors gali turėti kataliko 
vardą ir neklausyti Bažnyčios 
įsakymo, liepiančio šventomis 
dienomis mišių šventų klau
syti.

Panašiai' yra ir kitur. Susi
pratę katalikai pasistengia 
nugalėti nlet didesnes kliūtis, 
kad tik šventadienį neapleistų 
šv. Mišių.

Paskutiniais laikais visų 
pirma Liurde, o paskui ir la
bai daugelyje kitų vietų bei

vyskupijų 
Anglijoje, Bel

gijoje. Olandijoje, Kanadoje. 
Brazilijoje ir kitur. Apskritai 
sakant, sąjūdžio tikslas yra: 
palaikyti mišių aukos brangi
nimą ir plėsti šv. Mišių klau
symą ypač šventadieniais.

Sekmadienio mišių apašta
lavimu galima siekti ir siekia
ma įvairiausių kitų, dalinių 
tikslų. Juo naudojamasi 
geros spaudos platinimui, 
taikos iš Dievo 
padauginimui
kurie klauso šv. Mišių ir nau
dojasi neišsemiamomis iš tos 
nekruvinos aukos tekančiomis 
malonėmis.

Sekmadienio mišių apašta
lavimas, kad ir nėra kuri nors 
ypatinga Katalikų Akcijos 
dalis, tačiau savo darbą gali 
labai gerai jungti su kitų ka
talikų veikimo organizacijų 
veikla.

Nedidelis būrelis 
darbininkų, jei tik pats bus 
gerai įsąmonintas apie reika
lą klausyti šv. Mišių šventa
dienį, greit galės išaugti, at- 
vesdamas tų mišių klausyti 
kas savo bičiulį, užmiršusį 
katalikiškas pareigas, kas 
šiaipjau pažįstamą, o net vie
ną kitą bedievybės apaštalų 
suklaidintąjį. Gal tie atveda
mieji bažnyčios lankytojai ir 
nebus perdaug uolūs iš pra
džių. bet svarbu, kad jau bus 
radę kelią į bažnyčią. Žiūrėk, 
kiek daug žmonių lengva šir
dimi šventadienį apleidžia šv. 
Mišias. Jie net nejaučia, kad 
jie negerai daro. Kas katali
kas, tas turi šventą dieną 
klausyti šv. Mišių.

Juk daugelis neklauso šven
tadienį mišių dėl to, kad ne
supranta šv. Mišių 
kad tiesiog nemoka 
syti. Negana, kad i 
klausytojai patys 
vieną kitą giesmelę 
metu; reikia atsidėjus išaiš
kinti, nuo pat vaikystės pra
dedant, kas yra šv. Mišios, 
kokia jų vertė, ką reiškia 
kiekviena jų dalis, kiekviena 
šv. Mišių apeiga, kad šv. Mi
šių klausytojas, pakėlęs akis 
į altorių, matydamas kunigą 
laikantį šv. Mišias, kiekviena- 
nje jo judesyje matytų Kris
taus aukos pakartojimą, ma
tytų malda, žodžiu ir veiks
mu reiškiamą Dievui garbę.

A. J. S.

vertės, 
jų klau* 

šv. Mišių 
pagiedotų 
šv. Mišių

ATSARGUS KLEBONAS .
Vienos parapijos Ameriko

je klebonas, kai pašventinda
vo žmogui šv. Kristoforo me- 
daliką, visada pridurdavo; 
“Mano pašventinimas galioja 
tik 35 mylių greičiu važiuo
jant".

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO
▲ Pijaus XII aikštėje atidaryti visi šventųjų Me

tų parodos skyriai. Paroda vaizduoja Bažnyčios at
liktus darbus visame pasaulyje.

▲ Liurde užregistruoti du stebuklingi pagijimai. 
Pirmasis yra staigus pagijimas vienos džiovininkės, 
o antrasis yra praregėjimas neregės.

▲ Izraelitu radijo stotis Jeruzalėje įvedė religines 
translacijas katalikams. Translacijos bus kiekvieną 
pirmąjį sekmadienį rytietiškų apeigų katalikams, o 
kiekvieną tretįjį sekmadienį — lotyniškų apeigų ka
talikams.

▲ Oberanunergau, Vokietijoje, Kristaus kančios 
vaidinimuose dalyvavo 151 tūkstantis žmonių, tarp 
kurių daugiau negu 50 tūkstančių buvo amerikiečių. 
Miuncheno arkivysk. kardinolas von Faulhaber vai
dinime dalyvaujantiems artistams pasakė kalbą. 
Vaidinimas filmuoti neleista.

▲ Nankino vysk. Yupin atskrido į Romą susitikti 
apie 300 kinų maldininkų, suvažiavusių iš įvairių 
Europos ir Amerikos kraštų. Tai didžiausia kinų 
maldininkų grupė Šv. Metais. Tačiau joje nėra nei 
vieno atstovo iš komunistinės Kinijos.

▲ Ja|M>nijoje Katalikų Bažnyčia turi 740 kunigų, 
197 brolius, 2580 seserų ir 184 mokytojas. Viso — 
3701 asmenį misijų personale. Iš jų 63 proc. yra ja
ponų ir 37 proc. užsieniečių. Užsieniečiai priklauso 
32 įvairioms tautoms. Daugiausia yra vokiečių.

▲ Budapešto policija uždraudė sekmadieniais teik
ti Sutvirtinimo Sakramentą. Šios apeigos oficialiai 
leidžiamos tik darbo dienomis, bet praktiškai tas ne
įvykdoma. Bet kokios pamaldos bažnyčioje darbo 
dienomis yra laikoma produkcijos sabotažu. Buda
pešto katalikai vis dėlto rado išeitį. Jie siunčia savo 
vaikus į kaimo parapijas priimti Sutvirtinimo Sa
kramento.

i Mūsų Kompanijos APDRAUDĖ |

Inompson
Athol, Mass. |

TEL. 204

| virš 100 metų
j 465 MainSt.,

| Patenkino Brocktoniečius g
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

J Parduodame i
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

I BROCKTON ICE S COAL CO. i
B 27 Lavvrence St., Brockton, Mass. į
į Tel. 189
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Ruoškimės Darbo šventės 
piknikui

Naujosios Anglijos lie
tuviai kasmet suvažiuo
ja į Brocktono vienuoly
ną — Sopulingosios Mo
tinos namus. Čia renka
masi Darbo šventės me
tu, rugsėjo pradžioje, 
jau rudenėjant ir bai
giantis vasaros iškilų 
dienoms. Bostono apy
linkei tai visai nesena 
dar pramčga, pradėta 
1945 metų rudenį Sopu
lingosios Motinos vie
nuolyno pašventinimu. 
Nuo to meto kiekvieną 
pirmąjį rugsėjo pirma
dienį rengiami rudeni
niai sąskrydžiai, teikia 
dar progos rasti džiaugs
mo žmonių sambūryje 
bei vienuolyno žalumoje, 
kurią greit jau pakąs už
einanti šalna.

Žmonių yra mėgiamos 
šios pramoginės lietuvių 
dienos, ypač vienuolynų 
rengiamos, kurios iš kitų 
išsiskiria didesniu santū
rumu ir aiškiu labdarin
gu tikslu. Jos skleidžia į 
visuomenę ir kilnią min
tį, kurią priminė kartą 
prel. J. Balkūnas, saky
damas Brocktono vie
nuolyne pamokslą 1949 
m. rugsėjo mėn. 5 d. 
Kreipdamasis į susirin
kusius pasidžiaugti su
tiktais pažįstamais ir 
smagiai laiką praleisti, 
jis pastebėjo: “džiaukis 
ir kartu padėk gerą dar
bą vykdyti: seserys lau
kia nuoširdžios tavo pa
ramos”.

Seseris paremdami, tai 
dienai skiria savo triūsą 
visu rėmėjų skyriai, ku
rie yra suorganizuoti 
Bostono diecezijos lietu
vių parapijose (So. Bos
ton, Brockton, Cambrid
ge, Haverhill, Norwood, 
Lavvrence, Lowell). Sky
rių valdybos ir nariai, 
seserų rėmėjai ir bičiu
liai stengiasi vienu ar ki
tu būdu paįvairinti prog
ramą, parengti svečiams 
stalus ir užkandžius. Vy
riausiais rengėjais ligi 
šiol yra buvę kun. J. Pet
rauskas, B. Bartkevičius 
ir P. Kubilius.

Dvejais atvejais šie ru
deniniai sąskrydžiai, į 
kuriuos suvažiuo d a v o 
per 5000 žmonių, turėjo 
dar ypatingą paskirtį; 
buvo sujungti su Brock
tono vienuolyno iškil

mingu pašven tinimu 
(1945) ir senelių prie
glaudos atidarymu 
(1947). Abejais atvejais 
yra dalyvavęs ir pa
mokslą sakęs Bostono 
Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, pagirdamas lie
tuvius už gerą darbą ir 
paramą seserims.

Žmonės, deja, nevisada 
noriai imasi bet kurios 
aukos, kol patiems jos 
prireikia. Nuolat reikia 
vis priminti krikščioniš
kojo solidarumo akstiną: 
paremk silpnesniuosius, 
kad pats nusilpęs būtum 
kitų paremtas arba Vieš
paties atlygintas. Šia 
prasme daug kartų yra 
kalbėjęs kun. Pr. Juras, 
Rėmėjų Draugijos pirmi
ninkas. Pasinaudodamas 
lietuvių radijo valando
mis, beveik prieš kiek
vieną suvažiavimą ar ru
deninę iškilą kun. Pr. 
Juras yra raginte visus 
raginęs padėti seserims 
atlikti jų pasiaukojimo 
darbą “Ar tamsta žinai, 
— kalbėjo jis 1949 m. 
rugpiūčio 27 d., — kad 
parapinėje mokykloje se
selė mokytoja tegauna 
35 dolerius į mėnesį? 
Gaudama beveik tik vie
ną dolerį į dieną, iš to ji 
turi pavalgyti, apsireng
ti, apsiauti ir neretai dar 
gydytojui bei už vaistus 
užsimokėti”. Priminęs, 
kad senelių prieglaudose 
ir motiniškuose namuo
se seserys ir naujokės iš 
niekur atlyginimo ne
gauna, gyvena tiktai iš 
aukų ir dėl to kartais tu
ri nelengvų dienų, apie 
ką bet kam neužsimena, 
kun. Pr. Juras toliau pa
stebėjo: “Seselės, užsida
rę tarp keturių sienų, 
žmonėms mažai mato
mos. O kadangi jos visa
da linksmos ir patenkin
tos, žmonės mano, kad 
joms nieko netrūksta... O 
kaip jos sunkiai dirba ir 
kiek daug meldžiasi! 
Auklėti, mokyti, globoti 
vaikučius; karšinti su
vaikėjusius senelius — 
tam reikia daug kantry
bės iš ištvermės”.

Iš tikrųjų, visas Jėzaus 
Nukryžiuoto j ę kongre
gacijos kelias, vedąs jau 
per 25-tuosius metus, 
yra grįstas didele kan
trybe ir ištverme.

SENELIŲ PRIEGLAUDOS NAMAI
Brockton, Mass., prie Sopulingosios Dievo Motinos vienuolyno. Salimai statomi dar di
desni namai moterims senelėms. Juo daugiau atvyks į pikniką, juo greičiau bus ga
lima namai užbaigti. Atvykdamas sutrumpinsi senelių lūkuriavimą greičiau prisi
glausti pas seseris.

GRAFTON CO-OPERATIVE 

BANK

Grafton, Massachusetts

Tel. No. 7-0720-W Residence
7-2314 No. 7-0720-R

Norwood Sheet Metai Works
O. J. Germano, Prop.

Warm. Air Heating - Radiator Repairing

Welding — Air Conditioning
Route 1 Norvvood, Mass.

Atsišaukimas į Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenę 

Skelbiamas Lietuvos Vyčių 37-tas visuotinis seimas

Pranešame Amerikos lietu
vių katalikų visuomenei, ypač 
jaunimui, kad Lietuvos vyčių 
37-tas metinis seimas įvyks 
Sherman viešbutyje, Chicago- 
je rugsėjo 7, 8, 9 ir 10 d.d. 
Seimas bus atidarytas ketvir
tadienio vakare per ruošiamą 
susipažinimo vakarą, kuris 
įvyks Vyčių Ulinois - Indiana 
nuosavame name. Visi seimo 
posėdžiai vyks Sherman vieš
butyje, Louis XVI kambaryje.

Penktadienio vakare ruošia
mas surpryzo vakarėlis, apie 
kurį smulkiau, vėliau praneši
me. šeštadienio vakare įvyks 
šokiai Louis XVI ir Grey 
kambariuose. Sekmadienio ry
tą su Amerikos, Lietuvos ir 
vyčių vėliavomis visi delega
tai, pavaduotojai, svečiai, ir 
daug Chicagos lietuvių daly
vaus iškilmingose Šv. Mišio
se, kurios bus atnašaujamos 
10 vai. rytą Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, Chicagoje. 
Po paskutinės sekmadienio se
sijos, įvyks bankietas viešbu
tyje, Bal Tabarin kambaryje. 
Bankiete galės dalyvauti ne 
tik delegatai, bet ir visi kurie 
mėgsta dalyvauti vyčių pa
rengimuose.

Šį seimą rengia Lietuvos 
Vyčių Centro valdyba susita
rtus su Lietuvos Vyčių Illi- 
nois - Indiana apskričio kuo
pomis, būtent: 5, 8, 13, 14, 16, 
24, 36, 55, 82, 112 ir 132.

Kviečiame visus lietuvius, o 
ypač Amerikos vietinį jauni
mą ir visą tą lietuvišką jauni
mą, kuris neseniai atvyko į 
šį kraštą, norėtumėm matyti 
savo tarpe, kad galėtum ar
čiau vieni su kitais susipažinti 
ir per šį seimą pasikeisti min
timis. Vyčių kuopas ir apskri-

čius prašome išrinkti savo de
legatus bei jų pavaduotojus ir 
pasiųsti juos į šį seimą. Vi
soms kuopoms bus prisiųstas 
laiškutis, pranešant, kiek kuri 
kuopa delegatų galės pasiųsti.

Paskelbdami šį pirmąjį ofi
cialų pranešimą apie Lietuvos 
vyčių 37-tąjį seimą, nuošir
džiai kviečiame ir prašome vi
są lietuvių visuomenę prie 
mūsų pastangų prisidėti, kad 
visi galėtum sėkmingiau dar
buotis Dievui ir Tėvynei. 
Nors mūsų visų brangioji tė
vynė yra pavergta žiaurių 
raudonųjų agresorių, tačiau 
tikimės, kad vieną dieną bus 
išlaisvinta, šiandien negalime 
nuleisti rankų, o priešingai, 
dirbti, kiek jėgos leidžia, kad 
palaikius savo brangiojo tėvų 
krašto išlaisvinimo pastan
gas čia Jungtinėse Valstybėse.

Tad nepamirškime ir visi 
kaip vienas renkimės į šį lie
tuvių katalikų jaunimo seimą!

Pasiliekame vyriškai jūsų,

Lietuvos Vyčių Seimo 
Rengėjai!

Jack Juozaitis,
L. Vyčių Centro Pirm.

Philomena Rekašiūtė,
Liet. Vyčių Centro kor. rašt.

■ Mažosios Lietuvos bičiuliai 
įsisteigė Kanadoje. Liepos 
pabaigoje įvyko steigiamasis 
susirinkimas, kuriame į laiki
nąją valdybą išrinkti: Pete- 
raitis Vilius, Katilius Bronius 
ir Andriuškevičienė Ieva. Įsi
kūrus nemažiau kaip trims 
skyriams, bus šaukiamas Ma
žosios Lietuvos bičiulių suva
žiavimas, kuris išrinks centri
nius organus.

sfc Lietuviai skautai 
D. Britanijoje

D. Britanijos apie 30 skau
tų stovyklavo Darley Moor 
vietovėje liepos 8-15 d. Ne
gausūs skaičiumi, bet kupini 
pasiryžimo stovyklautojai pui
kiai reprezentavo tos šalies 
gyventojus. Stovyklą aplankė 
Tarptautinio Skautų Biuro 
atstovas sktn. J. M. Andrew, 
lydimas gausaus būrio sve
čių. Svečiai buvo sužavėti lie
tuvių skautų-čių nuoširdumu, 
gražiai įrengta ir papuošta 
stovykla. Sktn. J. M. Andrew 
pažadėjo kitą met pats atvyk
ti stovyklauti pas lietuvius. 
Be to, jisai pasiūlė sudaryti 
lietuviams reprezent a c i n ę 
skiltį, kuri vyktų į pasaulinę 
skautų Jamboree Austrijoje 
1951 m.

Stovyklautojai reiškia pa
dėką už įvairiopą paramą D. 
Britanijos lietuvių sk. dvasios 
vadui kun. Steponaičiui, Lie
tuvos ministrui B. K. Balu
čiui, rajono vadui sktn. R. 
Spaliui, Lietuvių S-gos centro 
v-bos p-kui p. Bajorinui ir 
vyresn. sktn. Prekeriui.

Stovyklos organizatorium ir 
'vadovu buvo pasktn. K. Vait
kevičius. Skautėms vadovavo 
vyresn. skiltin. O. Rudytė.

KANADOS SKAUTŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kanados rajono vadas sktn. 
VI. Šarūnas š. m. rugsėjo 2-3 
dienomis Toronte šaukia 
skautų vadovų ir vadovių su
važiavimą organizaciniams 
reikalams aptarti. Suvažiavi- 
man kviečiami skautų dvasios 
vadovai, veikiančių vienetų 
vadovai-vės ir visi Kanadoje 
gyveną skautininkai-ės. Suva
žiavime laukiama atstovų ir iš 
JAV-bių.

• Mėsos industrijos įstai
goms Senatas užtikrino “ata
tinkamą pelną”, jeigu būtų 
įvestas suvaržymas.

GRAFTON SAVINGS BANK

Grafton, Massachusetts

CALLAHAN’S

NORWOOD FIKNITURE CO.

TOashington St., Nonvood, Mass.

NEPONSET VALLEY FARM
Producers and Distributors

Quality Dairy Products

ICE CREAM STAND TeL NOR. 74)532-W✓

DAIRY NOR. 7-0785 
-4*

NORWOOD, MASS.

N0RW D MALT CO.
Wholesalers and Importers

Alės, Wines and Beer

* 60 Broadvvay Nonvood, Mass.

Tel. Nor. 7-1474 — Nor. 7-7475

| Mes Instaliuojome Visokios Rūšies ARejumi
"N
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v

TIMKEN

OIL HEAT
«
_7

Šildomus Bumerius 
Brockton OH Heat, Ine.

27 Legion Parkway, 
Brockton, Mass. 
TeL Brockton 323

VISI KELIAI VEDA Į BROCTKONĄ!
MOTERŲ SENELIŲ PRIEGLAUDOS STATYBOS FANDUI

DIDELIS PIKNIKAS Rugsejo-Sept. 4
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių Vienuolyno Sodyboje 

LABOR DAY- Thatcher Street, Brockton 54, Mass.
♦

A. A
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EDWARD C.
CARBOLL

Veteranas

7

Boston Teismui.
būro paskirtas teisėju So.

Taigi į jo
vietą kaipo City Councillor, 
rugp.-Sept. 12 d. 7 Wardas 
turės išrinkti naują žmogų.
Tai vietai yra tinkamiausis 
Edward C. Carroll, nes jis
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. Jis yra buvęs 
Mass. Senate nuo 1932 iki

Hon. Thomas J. Lineham

NAUJAI ATVYKO
gO, 111.

Sereika, Zuzana į Chicago, 
Illinois.

Šilgalis, Augustas, Alekas, 
Jonas, Emilis, Aleksandras, 
Olga, Erika į North Jetson, 
Indiana.

Steinys, Leonas į Chicago, 
III.

Tarvydas, Antanas į Phila
delphia, Pa.

Tiškevičius, Stasys į Chi
cago, m.

Tunkūnas, Petras į Chicago, 
Illinois.Pranė, 

Pa.
Kazys

Vera, 
Y.

Giedra

į Chica-

Jadvyga

1938 m. Baigęs Suffolk Law 
School 1937 m. Priklauso
Pere Marąuette Council K. 
of C., 271, Bisop Cheverus 
Council K. of C., Disabled

ŠVENTŲJŲ METŲ PAMINKLUI—KOPLYČIAI
N. P. Seserų Vienuolyne, Putipm, Conn. pastatyti

VAJUS EINA
War Veteranų, So. Boston 
Citizens Assoc. ir kitų orga
nizacijų.

Mr. Edward C. Carroll yra 
didelis draugas ir lietuvių. Jis 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus

I
Su giliu dėkingumu ir pagarba pranešame, jog paminklinei 

Marijos šventovei pastatyti paaukojo:
$3000.00 »

J.
Pranas Skirmantas, Rochester, N. Y., testamentu per kun. 

Bakšį.

Chicago,

į Brock-

j Hard-

į Water-

$1000.00

už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

Mrs. S. Zutkis, Jersey City, N. J.
$500.00

DAKTARAI
Mr. Batoza, Scranton, Pa.

$200.00

Tel. AV 2-4026

1 RepsNs, MJ.
Lietuvis Gydytoja*
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maa*.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir *—8.

Mrr. & Mrs. P. Saukaitis, Bristol, Conn.
Po $100.00

Mr. J. Sinauskas, VVorcester, Mass.; Mr. A. 
keegan, III.; Mrs. A. Sakalauskas, New Britai n, Conn.; Mrs. O. 
Salatkienė, VVorcester, Mass.; Kun. Pr. Virmauskas, So. Bos
ton, Mass.; Mr. Antanas Jankauskas, Ansonia, Conn.; Petras 
Alavašas už A. A. Petronę Karpavičiūtę, VVorcester, Mass.; 
Mrs. Uršulė Butkus, Naugatuck, Conn.; Prel. J. Ambotas, 
Hartford, Conn.

.. Sutkus, Wau-

Vanagas, Vytautas, Rose- ’ 
Paula į Chicago, III.

Žeimys, Petronėlė, 
mantas į Lawrence, Mass.

Žilius, Jonas į New York, 
N. Y.

Zitinevičius, Jonas į VVor
cester, Mass.

Zobakas, Henrikas, Chica
go, III.

Žukauskas, Edgaras, Jur
gis į Hartford, Conn.

Dailidavičiūtė, Eufrozija 
Brooklyn, N. Y.

Jankauskas, Juozas į Det
roit, Mich.

Algi-

i

BALF Imigracijos Komitetas.

WOLLASTON FEDERAL SAVINGS &

LOAN ASSOCIATION

80 Reale St.,

Tel. Pr. 3-0750

VVollaston, Mass.

FLOHERS FOR ALL OCCASIONS

Florai Designs — Cut Fk>wers

House Plants — Bedding Plants

WE DELIVER

FRANK H. BAILEY & SONS, INC

NonroodManor
Lunche* — Dinners

Steaks Chops Lobsters 
Chickens

776 Providence Hwy. 
Noruood, Mass.
Tel No. 7-2440

PIRKSIU pianą. Kas turite 
parduoti, prašome pranešti 
“Darbininko” administracijai.

(4-

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 VV. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

Po $50.00
Mrs. SkolasL Šmigelskienė, Boston, Mass.; Mrs. V. An- 

driuškevičienė, Brooklyn, N. Y.; Mr. Simon Blaškevičius, Det
roit. Mich.; Mrs. Elzbieta Galvydienė, So. Boston, Mass.: Mrs. 
A. Kampas, Brooklyn, N. Y.; Mrs. Kasperavičienė, N. Britain, 
Conn.; J. Krafton, Lawrence, Mass.; Mr. E. Matelis, Baltimo
re, Md. - - -

Po $25.00
Mr. E. Čebatorius, Hartford, Conn.; Mr. M. Daugėla, 

Jamesburg, N. J.; Mrs. U. Daukant, Brooklyn, N. Y.; Mr. M. 
Danulis, VVaterbury, Conn.; Mr. M. Gajauskas, VVoodhaven, N. 
Y.; Mrs. L. Ginkevičius, Philadelphia, Pa.; Mrs. M. Gustaitis, 
Pittston, Pa.; Mrs. O. Jakimavičienė, 
Baranauskas, Tariffville, Conn.; Mr. 
Mass.; Mrs. & Mr. Kripas, Hartford, 
Tariffville, Conn.

So. Boston, Mass.; Mrs.
W. Korosis, Worcester, 

Conn.; Mr. L. Marmont,

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis.

Room 206 
Tel. 6-1944 

207 PARK BUILDING 
VVorcester, Mass. 

275 Main St, VVebster, Mass.

Armonas, Petras, Stefa į 
Bridgeport, Conn.

Brantas, Juozas. Aldona, 
Ramunė į Omaha, Nebr.

Baltrušaitis, Antanas į New 
York, N. Y.

Barkauskas, Juozas į Day- 
ton, Ohio.

Deksnys, Juozas, Jadvyga, 
Ramūno į Omaha, Nebr.

Ducmanas, Stasys, Karolina 
į Chicago, III.

Glasas, Anatolius,
Boris į Brooklyn, N.

Jakuskienė,
į Philadelphia, 

Jankauskas,
go, m.

Jurkūnas, Kazys, 
į Detroit, Mich.

Kalinauskas, Zigmas į Eli- 
zabeth, N. J.

Kalpakovienė, Julijona į 
Dolgoville, N. Y.

Kundrotienė, Elė, Danutė į 
Georgetown, III.

Mačiulis, Kazys į Philadel
phia, Pa.

Markulis, Mečislovas, Ane
lė, Vytauta*-R., Rigimantas- 
L. į Cicero, III.

Matulis, Juozas į 
Illinois.

Meižys, Dionyzas 
ton, Mass.

Mockaitytė, Ona 
wick, Maas.

Mieliulis, Juozas 
būry, Conn.

Migonis, Juozas, Sofija, Da
nutė į Inkerman, Pa.

Mikelienė, Lucija į Belaton, 
Minu.

Pagojus, Petras į New York, 
N. Y.

Petkūnienėį, Marie, Virgini
ja - Marie į E. Orange, N. J.

Prialgauskas, Gabrielė, Jur
gis, Antanina, Jurgis į E. Chi
cago, Ind.

Pryšmantaa, Kazys, Joanna, 
Danguolė į, Chicago, III.

Račkauskas. Adolfas į Chi
cago, Ilk

Sakalauskas, Lionginas, Bi
rutė, Birutė-Aldona į Omaha, 
Nebr.

Salasevičius, Adelė j Chica-
*

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
DtL RASTATVMO PAMINKLŲ 

AteiUnkyklta pa* 

fote City Memeni C*. 
GRANITE MEMORIALS

321 W. HoIU* SL, 
Nashua, N. H

Norinti*]! pa* mu> atvykti, telefonu*- 
kit* Nashua 4251. Transportaeija 

dykai, n*tlOrlnt, \*d napirktiimOt*.

I

Nashua, N. H.

DUNSTABLE RD.

Tel. 1176-M

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO *-1437 
•Outh Boston 8-3960

—

DUGEY’S PACKAGE STORE

Free Deliveries

C! fVines, Alės and Beers
m

Cases and Barrels
For Ali Occasions

Tel. 619 6 Arthur St.,
Brockton, Mass.

A

L

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenim* Dykai 

Tol. Brockton 8-1580

Po $10.00
Mr. J. Akulevičius, Providence, R. I.; Mrs. B. Atkočaitis, 

VVestfield, Mass.; E. Buckhoff, Cosackie, N. Y.; Mr. St De
veikis, Kirton, B. C. C. P. R., Canada; Mrs. M. Jokubaitienė, 
New Haven, Conn.; Mr. A. Kemėšis, Manchester, N. H.; Mrs. 
O. Kuraitienė, E. Granby, Conn.; Maldos Apaštalavimo Drau
gija, VVaterbury, Conn.; Mr. Martin Matejūnas, East Cleve- 
land, Ohio; Mrs. K. Medley, New Haven, Conn.; Mrs. A. Moc
kevičius, Cambridge, Mass.

Spindinčiu pavyzdžiu šie geraširdžiai įdėjo po tvirtą ak
menį į Marijos šventovės pamatu*. Nuoširdžiausiai jiems dėko
jame. Dėkojame ir visiems tiems, kurių aukos jau atėjo, nors 
čia jie nepaminėti.

Nuolatinės maldos šaukiasi jiems visokiariopos Viešpaties 
palaimos.

Turime vilties, jog neliks nė vieno lietuvio, kuris būtų ne
prisidėjęs prie šios Marijos šventovės pastatymo.

Sesuo M. Aloyza,
N. P. Seserų Kongregacijos Vyresnioji.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insuranee

409 W. Braedway
SO. BOSTON, MASS.

Offloo TeL SOuth Boetoo 8-094* 

Be*. 87 Oriole Street
Weat Rozbuiy, Maa*.

TEL. PA-W

ii 
i!
ii 
i!
1! 
ii

BEGALINS ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

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

Begaline Šaknimi

Reo. 80 8-372* SO 8-4*1*

Uthuanian Furniture Ce.
MOVER8 — 
Insured and 

Bonded
Loeal A Long 

Distance 
Moving

826 - 328 VV. Broadway
So. Boston, Mass.

t

gydydavosi 
nuo aziatiŠkos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū- 

namu*. Begalinės svaras

NAMŲ SAVININKAMS
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę^8IJ 
arba telefonuokite: John Pet-'|7.00, už $1.00 dvi uncijos.

< •rus, 131 Pond St, Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono bėfca<h*409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

ALEKANDER’S
414 West Broadvay 

South Boston 27, Mass.

4

PARAMOUNT CLEANERS t LAUMDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

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

r

WAITKUS
Funeral Home

197 VVebster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS -
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

! 
!
!

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

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO* 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininke — Eva Markalenš,

625 E. 8th SL. So. Boston, Mass. 
Tel. SOutb Boston 8-1298. 

Vlce-Plrmininkft—B. GaiMaienš,
8 Winfield St, So. Boston, Maas. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienš,
555 E. 6th St., So. Boston. Maas. 

Finansų Rašt — B. COnian*,
409 Broadsvay, So. Boston, Mass. 

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

51 Tampa St, Mattapan, Mase. 
Tvarkdart — M. Matejpškienš,

866 E. 5th St, So. Boston, Masą. 
Kasos OI.—Elzbieta AukštikaJnytš,

110 H St, So. Boaton, Mase. 
Draugija savo susirinkimui laiko kas 

antrą antradieni mšneaio, 7:30 v. 
vakare, Parapijoa aalšje, 492 E. 
Seventh Maaa. - >

Viaaia drai«i^a Yaflcalaif kraipidtes
pas protokolų raštininką. 1

I
I
!

i
i
i
i

•V. JONO EV. BU PAŠALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonls. 
21 Sanger St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. — Vincas Stakutia, 
684 Slxth St., So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 
206 L SL, So. Boston, Maas.

Fln. Rašt — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sbrth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griranavtčiua, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Masa

Maršalka — Jonas Zaikls,
787 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadianj kiekvieno mtoesio, 

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

tės pas protokolų raštininką.

W AITT
FUNERAL HON

80 Emenon Avė, 
Brockton, Maas.

Edward J. Vaitt 
(WaitekūnM) 

Laidotuvių Dtrektoriuo Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.
Koplyčia Šermenims Dykai

Tel. Brockton 33*8

1

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

W. 1 Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas** 

831 Smith St.,
PROVIDENCE. R I.

Telephone
Ofiso: Dexter 1^52

Namų: PI. 62CS



R Penktadieni?, Rugp. 18, 1950

^Da*ibininkar«A
ilMOS

Šv. Marijos į Dangų 
Ėmimo

šventėje katalikų bažnyčios 
buvo perpildytos besimel
džiančiųjų. Senesnieji lietu
viai. atsivežę gražų paprotį iš 
Lietuvos tą dieną neštis į baž
nyčią gėlių pašventinimui, to 
papročio tebesilaiko.

Iškilmingas atidarymas
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugijos namo bus sek
madienį, rugsėjo 17 d. Tos 
dienos vakare įvyks bankietas 
su programa. Draugijos nau
jas namas gražiai atremon
tuotas. Jis užima kampą 
Broadway ir E gatvių.

w.

Prel. K. Urbonavičius 
ligoninėje

Prel. Dr. Kazimieras Urbo
navičius pradėjo skųstis koja. 
Rugp. 12 d. gydytojas Juozas 
Landžius apžiūrėjęs kojos 
skaudamą vietą, patarė vykti 
į ligoninę. Taigi nuo rugpiūčio 
12 dienos mūsų prelatas ilsis 
Deaconess ligoninėje (Palmer 
House). Daktaras Landžius 
sakė, kad galėsiąs išeiti iš li
goninės už dešimties dięnų.

Į Baltuosius kalnus 
buvo nuvykę praeitos 

vaitės pabaigoje A. J. Na- 
maksiai ir J. Stoniai iš W. 
Roxbury; S. Mockai iš Dor
chester, ir Bronė Cūnienė ir 
Pranė Zaletskienė iš So. Bos
ton. Jie buvo sustoję pas Al
biną ir Oną Nevierus, Thorn- 
ton, N. H. Sekmadienį, rug
piūčio 13 d., buvo nuvykę į 
TT. Pranciškonų pikniką, 
Kennebunk Port, Me.

Be virš paminėtų iš Bosto
no buvo nuvykę į Tėvų Pran
ciškonų pikniką keturi pilni 
busai.

Priims Moterystės 
Sakramentą

Rugp. 22 d. 9 v. r. kun. My
kolas Šmigelskis suriš Mote
rystės Sakramento ryšiu savo 
seserį slaugę panelę Anielę ir 
Fredriką Hirstą.

Rugp. 27 d., Domininkas 
Keršis, našlys, susituoks su 
našle Bronislava Beleskevi- 
čiene (V anagaite).

iš Law- 
Albertas 
Boston, 

Leokadija Žemaitytė

sa- Krašto Apsaugos dali
nius siųs Europon

Naujosios Anglijos naujo
kai ir armijos atsarginiai bus 
priskirti prie krašto apsaugos 
dalinių ir armijos atsarginių 
divizijų, lavinami ir siunčia
mi Europon. Tai bus okupa
cinė armija ir, gal būt, dalis 
Europos armijos, kaip yra 
pasiūlęs Winston Churchill, 
Didžiosios Britanijos konser
vatyvų vadas.

Jau atvyko į Romą
Rugjūūčio 9 d. į Romą atvy

ko antroji tautinė lietuvių 
ekskursija iš JAV. Ekskur
siją sudaro 11 asmenų: kun. 
Jonas Earnatonjs 
rence, Mass.; kun. 
Abračinskas iš So.
Mass.;
iš Scranton, Pa.; Antoneta 
Ročiūtė iš Stoughton, Mass.; 
Margarita Grybaitė iš Cam
bridge, Mass.; Jadvyga Ne- 
meroski ir jos sesuo Marija 
Nemeroski iš Cambridge, 
Mass.; Leonora Švenčionienė 
iš Lawrence, Mass.; Bertha 
Mičiūnienė iš New Britain, 
Conn.; Matas Norbutas iš 
Cambridge, Mass. ir Benedik
tas Paplauskas iš Lawrence, 
Mass. Ekskursijai vadovauja 
kun. Jonas Bernatonis. Eks
kursantai pakelyje jau aplan
kė Fatimą Portugalijoje ir 
Liurdą Prancūzijoje. Kelione 
yra patenkinti. Romoje dalis 
apsistojo šv. Kazimiero Kole
gijoje, o dalis viešbutyje. Čia 
išbus iki rugpiūčio 16 d. Po 
to vyks į Veneciją, o iš ten į 
Austriją, Vokietiją, Šveicari
ją ir Prancūziją.

■' *T I7

Dėmesio
So. Bostono lietuviai biz

nieriai, Vincui Balukoniui, Sr. 
vadovaujant, rengia “ŠURUM- 
BURUM” sekmadienį, spalių- 
October 22 d. š. m. Lietuvių 
klubo naujoje salėje, kampas 
W.'Broadway ir E St. Šio 
parengimo pelną skiria Lietu
vių Radio Valandos progra
mos išlaikymui.

Rengėjai prašo visų drau
gijų, kuopų ir organizacijų 
tos dienos vakare nieko kito 
nerengti, bet dalyvauti minė
tame parengime.

Antanas F. Kneižys,
Lietuvių Radio Valandos 

programos vedėjas.

Pirko nau;ą namą
Jamaica Plain (Bostono 

priemiestyj) Pranas G. Whit- 
kens, gyv. savo name Milton, 
Mass. Frank G. Whitkens yra 
brangenybių pardavėjas, 312 
W. Broadway.

i
I

Kandidatas j Guber
natorius

Daniel Needham, respubli
konas, kandidatuoja nomina
cijai į Mass. valstybės guber
natorius.

(Dabarties (Pastabos.
Viltis ir ryžtingumas — laimėjimo laidas

Amerikos Legiono Mass. 
departamento 

seimas prasidėjo ketvirta
dienį. rugpiūčio 17 d., Cam
bridge, Mass. Šiame seime da
lyvauja ir Stepono Dariaus 
317 postas iš So. Bostono. 
Seimas baigsis šeštadienį, 
rugp. 19 d. paradu. Stepono 
Dariaus Amerikos Legiono 
317 posto susibūrimas per vi
sas tris dienas bus Amerikos 
Lietuvių Katalikų klube, 163 
Harvard St., Cambridge.

Paradui vadovaus gub. Paul 
A. Dever, vyriausias Mass. 
tautinės sargybos komandie- 
rius ir Cambridge A. L. posto 
narys.

Vincas Balukonis, Sr.,
šią vasarą daugiausia laiko 

praleidžia savo viloje prie 
ežero Plymouth, Mass. Jis yra 
South Boston kavinės savi
ninkas, 260 W. Broadway. 
Kartu su juo dažnai važiuoja 
praleisti dieną kitą p. Silves
tras Zavedskas, Silver kavi
nės savininkas 324 W. Broad- 
way.

i

A. a. Domicėlė 
Stankienė

rugp. 14 d., mirė pasirgusi 
šešetą mėnesių. Velionė Domi
cėlė Stankienė (Zykaitė), bu
vo jau 55 metų, gyv. 542 E. 
6th St. Buvo kilusi iš Užven
čio parapijos. Išgyveno Ame
rikoje 37 metus. Paliko vyrą 
Adomą, sūnų, dukterį ir se
serį. Buvo palaidota iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios 
rugp. 17 d., 9 v. r., Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Bronius L. Kontrimas,
iš So. Bostono, šią savaitę 

buvo pašauktas į marinus. GRAKŠČIOS MERGYTES ŠOKA
Neužilgo vyks į Korėją. Jis Girardville, Pa. mokykloje, vedamoje Jėzaus Nukryžiuotojo seserų. Kas remia seseris, remia ir 
marinuose buvo tarnavęs ke- katalikišką jaunimo auklėjimą. Paremk seseris atvykdamas į jų tradicinį pikniką Brockton, 
liolika metų. Išvykdamas į Mass., š. m. rugsėjo 4 d. Laiko turėsi — bus Darbo šventė (Labor Day). Oras pranašaujamas 
karą, paliko šeimą — žmoną gražus, o pramogos rengiamos dar gražesnės. Patenkintas būsi ir gerą darbą atliksi, 
ir du vaiku. Iš 800 pašauktų 
į marinus jis yra tuo tarpu 
vienintelis lietuvis, sūnus Bro
niaus Kontrimo.

Laiškas redakcijai
I

ant- 
am-

Jonas Glineckis
šventė savo gimtadienį 

radienį. rugp. 15 d. Jis 
žiumi nebejaunas, bet dvasio
je jaunas ir energingas. Jonas 
Glineckis yra buvęs LDS Cen
tro iždininku ir kitose parei
gose. Nuo pat organizacijos 
įsikūrimo labai uoliai darba
vosi būdamas LDS 1 kuopos 
nariu. Tik pirkęs valgomųjų 
produktų krautuvę — Bay 
View Market. 502 E. 8th St., 
So. Bostone, buvo priverstas 
kiek iš veikimo pasitraukti. 
Tačiau jis tebesisieloja LDS 
ir kitų katalikų organizacijų 
ir spaudos reikalais.
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Edmundas Gailius
su savo žmona ir pažįsta

mais praeitą šeštadienį buvo 
išvykęs į New Jersey. Grįžo 
pirmadienį. Jis yra Boston 
Realty Trust, 317 E St., ve
dėjas.

Piliečiai registruokitės
Mass. valstybės sekretorius 

praneša, kad penktadienį, 
rugp. 18 d. yra paskutinė die
na piliečiams registruotis pir
miniams balsavimams, kurie 
įvyks rugsėjo 19 d. Jis ragina 
visus neužsiregistravusius re
gistruotis.

Ave Maria Valanda
Sekmadienį, rugpiūčio 20 d. 

5:30 vai. po pietų per WMEX 
radijo stotį — 1510 kilocycles 
bus transliuojama apie uršu- 
liečių seserų motiną Mariją iš 
Quebec'o. Ji savo darbu labai 
daug prisidėjo prie šio gra
žaus ir klestinčio miesto, ku
riame ji darbavosi ir mirė. 
Čia yra seniausias uršuliečių 
vienuolynas ir mokykla.

Paieškojimas
Paieškoma p. Jonauskienė, 

gyv. Bostono apylinkėje, tu
rinti brolį Brooklyne. Taipgi 
paieškoma Bronislavos Bu- 
taitės i* Židikų k. pusseserės. 
Po vyro pavardės nežinau. 
Paieško pusbrolis Liudas Rei- 
vydas, atvykęs iš tremties. 
Mano antrašas — Liudas Rei- 
vydas, 121 Centrai St., Man- 
chester, N. H.

Atostogauja
Mūsų parapijos vikaras, 

kun. J. Daunis išvyko vienam 
mėnesiui poilsio. Jį pavaduoja 
antras mūsų vikaras, tik grį
žęs iš Romos, kun. F. Bekša. 
Linkime kun. J. Dauniui ra
maus poilsio.

.Atsiskyrė su šiuo pasauliu
Rugpiūčio 6 d. staiga mirė 

a. a. Ona Liepienė. Velionė 
rugpiūčio 9 d. iš N. P. baž
nyčios palaidota su trejomis 
šv. Mišiomis, Šv. Mykolo ka
puose. Liko nuliūdęs vyras 
Pranas, dvi dukterys, žentas 
ir vienas anūkas.

Rugpiūčio 11 d. po ilgos li
gos mirė a. a. Monika Stanu- 
levičienė. Velionė rugpiūčio 14 
d. palaidota iš N. P. bažny
čios su trejomis šv. Mišiomis 
šv. Mykolo kapuose. Liko nu
liūdę du
Jonas, duktė 
anūkai, ir brolis 
nas.

Rugpiūčio 11 
Vincas Dainis.
piūčio 15 d. palaidotas iš N.P. 
bažnyčios šv. Mykolo kapuo
se. Liko nuliūdusi žmona Ona.

Visi trys mirusieji buvo pa
šarvoti laidotuvių direktoriaus

at-
į

Visų pirma noriu pareikšti 
“Darbininko” redakcijai nuo
širdžią padėką už visuomenės 
painformavimą apie mano at
vykimą į USA., nors nesu tos 
nuomonės, kad tokia informa
cija yra naudinga ir reikalin
ga. Visą laiką piktinaus tuo, 
kad spaudoje buvo skelbiami 
ištisi sąrašai tremtinių, 
vykstančių iš Vokietijos
USA. Turiu mintyj faktą, 
kad pavardžių skelbimas, 
ypač kai nėra būtino reikalo, 
gali pakenkti — aišku, ne 
mums, tremtiniams, atvyku- 
siems į USA., bet sąraše pa
minėtųjų namiškiams, kurie 
yra likę Lietuvoje arba yra 
ištremti į Sibirą. Mes kartais 
perdaug lengvapėdiškai žiūri
me į pasilikusiųjų likimą. Mū
sų uždavinys yra pasilikusių
jų gyvenimą palengvinti, o ne 
apsunkinti. Išdavikais vadino
me visus tuos UNRRos ir 
IRO tarnautojus, kurie už pi
nigą patiekdavo komunistams 
tremtinių sąrašus, tuo tarpu

patys skelbiame juos su viso
mis tiksliausiomis žibiomis ir 
tiksliausiais adresais.

Ta proga nuoširdžiai prašau 
nuolat raginti mūsų tautie-' 
čius, kad jie ir toliau neuž
mirštų Vokietijoje pasilikusių, 
ypač ligonių. Jei kas apsiimtų 

bent vieną ligonį, 
Vokietijoje, tesi- 

“Darbininko” redak- 
paliksiu kelių tokių 

Neužmirški-

ypa- 
atkreipiant į so- 
Bažnyčios moks- 
ir populiarinimą, 
pagreitinant jo 
dabarties mūsų
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MARIANAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
Berniukams

THOMPSON, CONNECTICUT
Vedama Tėvų Marijonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
baigę pradines mokyklas. Mokykla yra valdžios pripažinta. 
Baigę šią mokyklą su gerais pažymiais, gali įstoti į bet 
kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor
tas. Kreiptis į raštvedį:

MARIAPOLIS PREPARATORY SCHOOL
THOMPSON, CONNECTICUT.

sūnūs — Stepas ir
Bronė, penki 

A. Gudeliū-

i

d. mirė a.a.
Velionis rug-

I

Registrar

Autobusai iš Cambridge išeis 
9 vai. rytą. Visi prašomi iš 
anksto įsigyti kelionės bilie
tus autobusų. Bilietų galima 
P. Waitkaus koplyčioje.

Nuliūdusioms jų šeimoms 
reiškiame užuojautą.

Piknikas

Darbo Dienoje, ‘Labor Day’ 
Brocktone įvyksta N. J. Sese
lių. didelis metinis piknikas, 
gauti Bačinskų ir Daukanto 
krautuvėse, pas A. Zavecką 
ir kitus. Bilietų kaina 
puses $1.35.

j abi
A. D.

▼ “Praradai viltį — nustojai pats savęs”, — kažkas yra pa
sakęs. Tai yra grynos tiesos žodžiai, nes beviltis žmogus — pa
sidaro tarytum augalas be rasos ir be vandens. Jis džiūsta, 
vysta ir atrofuojasi.

Puoselėti savyje kokią nors viltį, vadinasi, ugdyti kartu ir 
ryžtingumą, kuris yra neatskiriamas vilties palydovas. Maža 
būtų širdyje nešiotis kokio nors kilnaus siekio vilties kibirkštė
lę, jei neparemtum jos ryžtingumu ir kieta valia.

Ryžkis ir siek, žmogau, tuomet tavo viltys išsipildys” — 
galima būtų taip pasakyti. Žinoma, viltis viltimi yra nelygi. 
Yra realių vilčių, kurios, kaip jau minėjome, yra paremtos 
ryžtingu siekimu jas įvykdyti ir pasiekti, tačiau yra ir utopi
nių vilčių, kurių žmonės neremia kietu darbu ir ryžtingumu, 
bet gaubia tik svajonėmis. Paimkime, kaip pavyzdį, vieną tokią 
utopinę viltį. Žmogus, visą gyvenimą mažai dirbąs arba ir vi
sai nedirbąs, viliasi kada nors pasidaryti turtingu. Kokiu gi 
būdu? — Nagi, jis svajoja rasti didelę sumą pinigų ir pratur
tėti. Deja, jis pinigų niekad neranda.

Tačiau ne vien tik turtai žmonėms yra didelė laimė. Nū
dien pasaulyje yra daug žmonių ir ištisų tautų, kurios viliasi 
kilnesnių dalykų, kurie net turtais nenuperkami, bet dideliu 
ryžtingumu ir krauju atsiekiami. Vienas iš tų kilniųjų daly
kų — yra tautų laisvė.

Mes, lietuviai, kaip ir daugelis kitų tautų pasaulyje, pra
radom savo Tėvynės laisvę. Ją išplėšė iš mūsų žiaurūs okupan
tai — bolševikai. O mes, išblaškyti po platųjį pasaulį, dirbame 
ne savo Tėvynės žemę, prakaituojame fabrikuose ne savame 
krašte, tačiau puoselėjame savyje viltį, kad amžiais toji pa
dėtis nesitęs. Viliamės, kad ateis laikas, kuomet laimės teisin
gumas ir smurtas bei apgaulė — susilauks jiems priklausomo 
atpildo.

V Jeigu lietuvis, dirbdamas svetur nors ir sunkų darbą, už
dirbtus centus sunaudoja produktingai: remia savąją spaudą, 
perka lietuviškas knygas ir užjaučia bei sušelpia savo vargs
tantį brolį, jis tuo pačiu Tėvynės laisvės atgavimo viltį sustip
rina veiksmingu ryžtingumu.

Šiuo atveju mums dera prisiminti didįjį lietuvių laisvės ko
vos milžiną Vaižgantą. Jis kitados kreipėsi į savo brolį lietuvį 
šiais žodžiais:

“Ei, Lietuvos pilieti! Kas esi, vistiek kaimynai tave pra
vardžiuoja kietasprandžiu užsispyrėliu. Tai būk pasiryžėlis. 
Brangus daiktas — nepigus. Pirkis laisvę, nepriklausomybę 
metais ir visu širdies ir kišenės turtu. Gal bus dar sunkiau. Ir 
vis dėlto tai nereikš, jog nesulauksi palengvėjimo. Jei lauksi, 
sulauksi. Žinoma, nesudėjęs rankas”.

Ach, tai vis dėlto palaiminti šie žodžiai ir palaiminta to 
didžiojo vyro viltis. Jis ir tada žinojo, jog lietuviai grobuoniš
kųjų kaimynų buvo skaitomi “kietasprandžiais užsispyrėliais”. 
Tokiais pat juos skaito ir dabartiniai mūsų Tėvynės okupan
tai. Neveltui jie ypatingai kietai užsuko Lietuvoje mūsų tau
tos naikinimo ir teriojimo mašiną.

Tačiau Vaižganto patarimu vadovaudamiesi mes būkime 
pasiryžėliais, savo viltis laisvei atgauti — remkime konkre
čiais darbais ir veiksmais, nežiūrėkime, kad mums šiandien yra 
sunku, o, laikui bėgant, gal bus dar sunkiau, tačiau nemeskime 
vilties, kad sulauksime palengvėjimo.

Viltis ir ryžtingumas — laimėjimo laidas.
Pranys Alšėnas.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 kilocj cles, Salėm, Mass.

šeštadienį, rugpiūčio 19 d., 1:15 vai. po pietų, Lietuvių 
Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

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

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadway South Boston 27, Mass.

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

aprūpinti 
pasilikusį 
kreipia į 
ciją. kur
ligonių adresus, 
me pasilikusiųjų lietuvių ir 
padėkime jiems išemigruoti.

Pačiai “Darbininko” redak
cijai linkiu ir toliau tęsti savo 
darbą tuo pat uolumu, 
tingą dėmesį 
cialinio Kat. 
lo skelbimą 
tokiu būdu 
įgyvendinimą 
gyvenime.

Tiesa, Jūs, Amerikos lietu
viai, davėte puikų realiosios 
krikščionybės pavyzdį. Nuo
širdi ir reali Jūsų parama, su
teikė tremtiniams daug fizi
nių ir moralinių jėgų.

Nuoširdi mūsų padėka pri
klauso ir tiems tyliems didvy
riams. Amerikos lietuviams, 
kurie atvykusius priėmė, juos 
globoja ir jais rūpinasi. Se
niai girdėti apie nuoširdų rū
pinimąsi atvykusiais tremti
niais visuose Amerikos mies
tuose, kaip pav. Bostone, kur 
lietuviška Amerikos visuome
nė, sekdama garbingo kun. 
Pr. Virmauskio Bostone gy
venančio Vincento a Paulo — 
visą laiką rodo atvykstan
tiems nepaprastą nuoširdumą 
ir teikia visokeriopą pagalbą.

Garbė ir padėka visiems,
Kun. Kazys Mažutis.

JEIGU JUMS REIKES
Ko nors iš naminių baldų — furniture, visuo
met kreipkitės į savąją įstaigą — Lithuanian 
Furniture Co. ir pamatykite ko čia galima 
gauti ir kokiomis kainomis. Jei nerasite kas 
jums patinka, mes užsakysime iš dirbtuvės, 
sulig Jūsų skonio ir savo troku nuvešime dy
kai ,kad ir už 50 mylių nuo Bostono. Turime 
garsios firmos

International Harvesters refrigiratorių įvairaus 
dydžio modelių. Gavome naujas rūšies San
dūra firmos

Sandran Vinyl Plastic klijonkių, kurios yra tikra 
palaima šeimininkėms. Jos numeta purvą, 
kaip antis vandenį.

Kviečiame visus lietuvius užeiti, kad ir nepirkti, 
bet pasižiūrėti į šią seną, 1916 Įsteigtą, bet 
dabar atnaujintą Jūsų pačių įstaigą

LITHUANIAN FURNITURE CO
326-328 West Broadway, South Boston, Mass.




